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Diós te libre, libro inio 
De las manos del librero 
Qae cuando te está alabando 
Entonces te está vendiendo. 

Édes könyvem, mentsen Isten 
Könyvárusoktól ? 

Megdicsérik, de eladják 
Olvasatlanul. 

Spanyol epigramm. 



Előszó. 
„ ... , Periturae parcite chartáé". Juv* 

Nincs még irodalmunkban spanyol utazás ; 
ezen körülmény fölér egy ívnyi nientegetéssel, 
hogy útivázlataimat kiadom. Az úttörők min
denütt kímélettel találkoznak; legyen szabad 
nekem is elnézést reméllenern, habár nem mond
ható is vállalaton! a szó teljes értelmében áttö
résnek, niert más irodalmak ugyancsak bővében 
vannak a spanyol utazásoknak. 

Különbség van útikönyv és útleirás közt, 
az egyik utazóknak, a másik csupán az olva
sóknak van szánva; én azonban egyesítettem e 
két .irányt, mindakettőnek annyit juttatva, a 
mennyi elég, hogy összeférjenek. Csak így le~ 
hetett szélesbíteni olvasókörét. 

Az összekapcsolás igazolva van, mert a vas
utak máris azon ponton vannak, mikor az uta
zás fölötte könnyű. Azután Spanyolország most, 
ahogy viszonyai gyökeres változáson mennek 
át, európai érdekű; ennélfogva a ki csak újsá
got olvas is7 kívánatosnak látszik, hogy megis
merkedjék a meglevő állapotokkal, miután ezek
ből keletkeznek az újak. 

1* 



Sokszor beszélek magamról; ezt ne tessék 
személyi fontosságomnak, hanem azon tapasz
talásnak tulajdonítani; hogy minden útirajzban 
leginkább a részletek, a személyi helyzetek ér
dekeltek. Talán úgy van vele minden ember, 
mert csak ekkor nyilatkozik a közvetlenség, a 
sajátszerűség, s ezt keressük az útirajzokban; 
nem pedig mélységes tudományt 

Hol a tárgy mivolta, vagy a helyzet köny-
nyebb megértése követelte, röviden történetét 
is megemlítem; ezen adatok fogják tenni a fe
néksúlyt, ha mértékre találja bocsátani az ol
vasó, így talán művem könnyűsége miatt, föl 
nem billen a serpenyő. 

Esztergám, 1868. decz. 8; 

Zádúri Jíánm* 



I. 

Esztergámból Yelenczéig. 
Bécsnek vettük utunkat, hogy a spanyol és franczia kö

vetségnél útleveleinket bemutassuk, a minek hasznát is vettük 
A követi láttomázás ingyen történt. 

Aug. 10. indultunk el Bécsből délben, a déli vaspályán 
Olaszország felé. 

Ha olyan unalmas nem volna, alkalomszerűnek vélném 
az utazási előkészületek előadását. Elhagyom mégis, mert azon 
érv győzött, hogy a ki utazni megyén, amúgy is át fogja ol
vasni tőről hegyig; tehát majd rábukkan a rejtekre, hol dara-
bonkint elmondom, hogy váltókat ne vegyen, jó kedvét honn ne 
felejtse, stb, A ki pedig.zseüyeszékben fogja olvasni, unatkoznék 
a czókmók leírásán, melylyel az utas el van látva. „Minden írmo-
dor jó, csak az unalmas génre rósz" ez franczia példabaszéd 
ugyan, hanem elalszik unalmas könyvnél a magyar ember is, 
egy olasz közmondás a szellem haldoklásának nevezi az unal
mat : agónia del spirito; azért fölötte őrizkedem az unalmas dol
goktól. Az olvasó némi szerencséről beszélhet, mert nem vagyok 
sem botanikus, sem astrologus, sem madártömő, csiga és lepke-
gyüjtő, s igy ment lesz a tudományos dolgoktól, melyeket 
könyveiben jobban feltalálhat, minta futkározó utas leírásá
ban. Mindezeknél szebb dolgokkal foglalkozunk. 

Végsőt füttyentett a déli vaspálya mozdonya, s repültünk 
a simeringi csodák felé. Útitársam volt F. V. hazai történész, 
növeldei tagtársam. Azon ötven nap közöl, melyeket utón töl
töttünk, huszonegy napig különválva jártunk, mert uticzéljaink 
szétágaztak. Valahányszor elváltunk, mindig nehezen esett a 
vándorlás, s meggyőződtünk, hogy a [magányos utazás oly 



— 6 — 

mesBze világban ugyancsak távol jár az élvezettől Főképen mi 
már úgy összeszoktunk, hogy az utón is előforduló rósz kedvet 
annyiban veszszük, mint például a fogfájást, nem boszant, sőt in
kább sajnálkozunk egymáson, ha ilyen állapotba jutunk 5 ily-
képen mogorva durczáskodás elő sem fordult közöttünk. „Ki 
könnyen neheztel, minden ejtett szót, enyelgést felfog, és ne
heztelés! anyagul bonczolgat, vagy éretlen büszke, vagy os
toba", (Fáy). Tehát az olvasó is szerezzen vidám útitársat, aki 
meg nem haragszik a pinczérek csaláá szándékain, a hordárok 
goronibaságai, vagy a vasúti kényelmetlenségek miatt. 

A társaság állomások szerint változott; el is felejtettem 
őket, csak három egyén maradt meg fényképezve agyamban, 
kik Grátzban szálltak ki. Egy kövér úr, ki feleségével utazott 5 
m e g egy sovány úr, kinek csupán nyelve volt asszonyi, mert 
annyi beszédet férfiszájon kiömleni még nem hallottam. A há
zaspár hallgatag volt, csak néha szólalt meg, az is emlékezetes 
badarság volt. Monda például: csak azon csodálkozom, úgy
mond, hogy minek vándorolnak ki az emberek Amerikába, 
mikor van Magyarországon elég lakatlan föld, miért nem men
nek oda? Szemeit meresztette hallva, hogy nálunk nem adják a 
földet ingyen, hanem hogy 2—-3 száz forint is a holdnak ára. 
Ekkor meg is mozdult tejszmü szeme, mely mintha nem is né
zésre, hanem csak arra való leendett, hogy bedugja azt a két hom
lok alatti üreget, melyet szemnek hagyott a természet Elete párja 
szemeit csak alvásra használván, azokról nem szólhatok. Hanem 
annál többet beszélt a tanácsos úr. Mint mondám, sovány volt 
egész az átlátszóságig, arcza, en face is, arczélnek tűnt fel, meg
testesült egyenes vonal az egész alak. Amit mások az útikönyv
ből (Baedecker, Italien I.) kiolvasnak, azt mi élőszóval hallot
tuk* Hogy a simeringi vasút, mely 1853. készült el, a világ első 
vasútja, mert ily meredekre sehol sem mászik a mozdony; hogy 
15 alagútjas ugyanannyi hídja vagyon, melyek mosolygó tá
jak, zuhatagok és rémületes sziklákon át (itt kihajolva muta
tott) vezetnek; hogy 5 mérföld 15 millióba került stb. Mi nem 
először láttuk e nagyszerűségeket, azért szunyókálva hallgat
tuk egyébként érdekes előadását Ezt ő másként magyarázta, 
amint következő Szavaiból tűnt k i : „Tudom uraim, hogy ez a 
világcsoda önöknek nem tetszik, mert jobb szerették volna, ha 
Magyarország rónáira vezették volna a vasútat, mint hogy itt 



a hegyeken mászkál. No de ott is-lesz, itt is van, megélünk mi, 
ha nem is jövedelmez e pálya, de megmutattuk, hogy mit tud 
Ausztria." 

Ebédeltünk Mürzzuschlagon, hol az ebéd legalább az ál
tal volt kedves, hogy nem hallottuk a tanácsos urat, ki a pálya* 
udvaron megfogott néhány utast s tartotta beszéddel. Talán 
azért oly sovány, mert evés helyett beszél, jegyezte meg egy 
útitársunk. Harmincz percznyi időzés után, ismét elkezdődtek 
a magyarázatok, avval a különbséggel, hogy itt már odamel
lékelte a tájak leírásához: „arra sokait vadásztam gtóf X-el, 
vagy ott lakik jó pajtásom báró S." „Nézzék ott ama hegycsú
cson ragadtam meg berezeg L.-t s megmentem életét, mert le
zuhant volna." Mixnitz barlangról, mely a vasútra mered,* rém
séges Salamander-történeteket mondott el; a látott várak tör, 
ténetét és uraiknak nemzedékrendét, szabatos pontossággal pö
rögte le, a templomok régiségeire, névszerint a Straszengel szép 
góth tornyára (1355-ből) figyelmeztetett 0 fedezte fel, hogy a 
stübingi gyönyörű várkastélyon, mely gróf P á l f f y tulajdona, 
egyéb zászlók között nemzeti lobogó is leng. Elvégre a haStan 
és nyelvtudományra került a sor, mely utóbbit a francziáktól 
Grátzra kigondolt szójátékkal végzett be : la ville Grace, sur 
Tamour, „Grátz a Mur folyó mellett" . A mint a regényes fek
véséről elhírült városba értünk, kicserélve a tanácsos úrral je
gyeinket, és szívélyesen elbúcsúzva tőle, magunkra maradtunk. 
A legérdekesebb beszéd is, sokasága által unalmassá válik, a ma
gány tehát nagyon jól esett, lelkünk testünk elnyújtózkodhatott. 

Az alkony tiszta, vagy viola derűjében, édes, széüaiehel-
letü szellő fújdogált, a gőzgép egyhangú kattogása mellettt 
méla andalgásba merültünk. Jóllakva az ámbraillattal, talpai
mat is a sóhaj terhes szellő csókjainak kitevém, ez levén nálam 
a kényelem netovábbja. A vezetnök (conductor) szívességéből 

J>; ki nei^reszt^tL^osztályunkba kéredzkedő utazókat, csönde
sen el is aludtunk, csak Laybachban ébresztettek föl. 

* A zaj, kurjantás, éktelen lárma, mely sötét éjjelen itt fo
gadott, sivítóbb vala a mozdony kelepelésénél; nem tudtuk 
hogy mi történik, Kis vártatva észrevettük, hogy ez ének, és 
pedig a szlovén fiatalság dala, mely a vidékre kirándult, berúg
tak, s most egy szál trombita mellett énekelték az ismeretes 
szláv indulót: „ani peklo, ani hromi nepremozu%sem a po~ 
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kol, sem a mennydörgős mennykő sem győzi le a szlávokat, ha 
egyszer verekedni kezdenek." A különben szép, rohamos dallamu 
éneket, rútul kurjantva döfködték torkukból a bordaliak; ehhez 
járult a harsona, mely oly hatást tett, mint mikor valaki kör
meivel a falat karczolja, s így a fáklyák kormos világítása 
mellett, tökéletes pokoli jelenet fejlődött. Verekedés annyiban 
múlt el, hogy az okos vasúti tisztek, legott helyet alkalmaztak 
nekik a harmadik osztályban, s így magukra maradának, éne
kelve, fütyülve, trombitálva. Mikor szünet állott be, egy távoli 
waggonból kiáltás hangzik: „bratri szloveni, zsivió* (szlovén 
barátink éljenek!). Viszhang: néhány perezig felhőszaggató 
zsivio. Amint lecsendesültek, ismét egy távoli waggonból kiál-
jás hallatszik: „pszofene slovakén!a A bordaliak az előbbinek 
ismétlését vélve, rettenetes éljenekbe törtek ki, a közönség pe
dig nevetésbe, hogy mozogtak belé a szekerek. Az először kur
jantó úr, néhány perez múlva ismét rágyújtott az üdvözletre, 
hanem válasz nélkül maradt, mert a fiatalság immár horkolt, 
ki ülve, ki a padlaton elterülve. 

Más nap reggel N a b r e s i n a (kocsiváltozás) köves vidé
kével, G ö r t z változatos szép tájaival, U d i n e, kormos várá
va l ,T rev i so álmos tornyaival sebesen repültek el szemeink 
előtt; délután M e s t r e-ben tollászkodtunk meg, hogy V e l e n-
c z é t üde lélekkel szemlélhessük. 

Nem először érkeztem ez úttal Velenczébe, azért az első 
tekintet elragadó emotióit immár nem élvezhettem. A tengeri 
vasút (!) is, mely 222 kőíven a városba vezet, hidegen hagyott, 
egykedvűen, a világlátott utazó közönyösségével pöfékeltem a 
kocsi zugában, mikor a kíváncsi nők nyakukat nyújtogatták, 
hogy lássák habokon a tornyokat, vizén hajók helyett a palo
tákat. Érdekes az ellentét, mikor leszállunk az indóházban, fü
lünk teli van döbörgő lármával, itt pedig a laguna halálcsöndje 
fogad. Egy perez alatt gondolában voltunk, s én fumigálva, mint 
ki ilyesmit már régen megszokott, terpeszkedtem a nyaffadt ru-
ganyosságu gondola pamlagán. A kormos, omladékony, deszka-
ablaku paloták, szép házak között, ugyanoly hatással voltak 
rám, mintha szép ruhába öltözködik valaki, aztán ernyedt ka
bátot vesz fel. Néhol az ablakburkolatnak használt téglát le
mosta az eső, és hosszú szőnyegeket festett vele a falra, másutt 
verebek fészkelnek az erkély hasadékaiban, a poshadt vizszag 
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rokon a halott-bűzzel; mindez oly szomorú. Örültem, mikor 
„Álla lunató szállodában elhelyezkedve/* a Márk-térre siettünk, 
hol ném olyan szembeötlő a pusztulás, sürgős élet is vehető észre. 

Nagyon jól esett, mikor a szállodában megismert a portás 
és egyéb nép; elmondva, hogy mi történt egy év alatt Velenczé-
ben, figyelmeztetett a két márványtáblára, melyek azóta diszitik 
a szálloda homlokzatát, az egyik S i l v i o P e l l i c o-ra vonat
kozik, mert elfogatásakor itt lakott, a másik a vas koronára, 
mely 1866. oct. 25-én itt pihent. *) A Márk-tér ivei alatt, a sváj-
czi kávéházban, hol tavaly törzsvendég' voltam, szintén rám is
mert apinezér, meg egy örmény úr, kivel tavaly erős vitába bo
nyolódtam a pápa miatt. Ezeknél fogva nem csoda, hogy ottho
nosan éreztem magam. Vége levén a vacsorát pótoló uzsonná
nak, mely itt rendesen fagylaltból áll, fölkerestük M i r c s e Já
nos székely hazánkfiát, ki itt a magyar Academia számára 
nagybecsű régiségeket másol. Ekkor már úgy éreztem magam, 
mintha Esztergámban volnék. Sok szép dolgot mondott el, mi 
hazánk történetére vonatkozik, smit útitársam, ki „Pázmánya" 
miatt jött kutatni, nagy mohón kapott fel; s a következő három 
nap bújta is az archívumot Kekem csak az tetszett, hogy Nagy 
Lajos királyunk egyszer legyőzvén a velenczések hadát, zá
logba vette a dogé föveget (corno, fejkötő alakú sapka) és szent 
Márk kincseit, mindaddig, mig ki nem fizetik az 500 ezer ara
nyat, amit megígértek ugyan, de ki nem fizettek, s e miatt uj 
háború keletkezett. Este térzene, megtelt a Márktér, mint ren
desen, nagy díszes közönség lepte el a sima kövezetet. Ki tár
salgott, ki hallgatta a zenét, ki utána dúdolta a dallam-gazdag 
darabokat, ki fagylaltozott, mi pedig beszélgettünk. Tessék még 
odaképzelni a holdvilágot, mely itt Velenczébers, mintha ki volna 
lámpásnak bérelve, a mikor csak teheti, bevilágít, a teremhez ha
sonló térre, s meg van a velenczei est, mely ezerszer elcsépelt 
tárgya a velenczei utasoknak. Már mi régen aludtunk, mikor 
a közönség eloszlott, a m i 11 óra után történik. 

*) Az első táblán ez áll: Qui Silvio Pellico nel Settembre MDCCCXX 
nel lieto sodalizio allogió. Sulla via del martirio ií XX. Febbrajo MDCCCXXI, 
rimpiangeva il tempó felice, gli affranti spiriti ristorando. — A másik láb-
Ián, mely a vaskoronára vonatkozik: Al primo sole d'Italia la corona ferrea 
dei suoi re dopo straniero possesso restituita il XXV. Ottobre MDCCCLXVI 
qui posando, rifulse. 
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Egész utunkon a reggel a templomoké volt. Először sz. 
Márkot látogattuk meg. Tavaly le is írtam, de bele buktam, 
most annál kevésbbé kisértem meg, mert lesz elég dolgunk tem
plomokkal Spanyolországban. A mise alatt énekelt sok pap és 
kanonok, ütenyt is adtak; nekem ugy tetszett, hogy az olaszor
szági isteni tisztelet távol áll a francziának épületes modorától. 
Sz. Márk valódi múzeum különféle műkincsekre nézve, a mint 
azt az olvasó elé fogja állítani az Olaszországban nélkülözhet-
len Baedecker. A velenczeiek hatalmának, e templom mintegy 
jelvénye volt, azért a mi drágaságot csak leltek, az egész ismert 
világra terjedő kalandozásaikban, azt mind ennek föl díszítésére 
fordították. Innen a tulhalmozottság, mely néha a jó ízlés rová
sára történt; például a négy bronz ló, melyek Traján diadal ivé
ről származnak, inkább lovardába valók, mint ide. Minden szá
zad azon tépelődött, nem lehetne-e még valamely drágaságot, 
történeti nevezetességet alkalmazni, sajátos alakú tornyot, me
rész kupolát rá építeni- azért rajta századok építészetét lehet ta
nulmányozni. Vájjon a jelen századot mi képviseli? 

Míg a régi időben minden diszitmény aranyból, márványból 
készült, még a kupolák is aranyozott alapon, finom bizanti mo
dorú képeket tartalmaznak, jelen korunkban mindent csak lát
szatra készítenek. A templom csarnokában egy megkoszorúzott 
uj síremléket láttam; ez a nem rég Parisból hozott M a n i n 
utolsó (1848) elnök porainak emelt diszsirja. Messziről tündök
lött a négy oroszlány, melyek a vörösbarna koporsót tartják. 
Magasztaltam is már agy csöndesen az olasz művészetet, de a 
mint félénken hozzányúlok, észrevettem dongásáról: hogy az 
egész festett pléh- és fából készült A kávét czikoria, az ezüstöt 
chínaréz, a márványt pléh pótolja, vájjon a becsületet mivel 
pótoljátok ? Eddig álnoksággal. 

Van Volenczének vagy 100 temploma, Nem tudon^ ho
gyan hívják, melybe egy alkalommal betértünk, hol kitett szent
ség mellett, szent beszéd tartatott. Amint javában beszélt a pap, 
a téren egy recsegő kintornás el kezd valami kalamajkát csa
varni. A szónok feszengett, bántotta a füleket; de Senki sem 
mozdult. Elvégre én mentem ki s elkergettem a verklist, ki rög
tön tágított is. Kérdeztem azután az egyházfit, hogy miért tűrik 
ezt ? „Oh uram> most nem szabad szólani, most legjobb eltűrni 
mindent, mert nekünk igazságot nem szolgáltatnak/4 «— A fala-
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kon, boltkirakatokban legtöbbnyire a pápát bántalmazó képek 
áruitatnak Hivatásukhoz htitelenné lett papok, az állami tan
intézetben alkalmaztatnak. 

A „Maria gloriosa dei frari/ mely Velenczének egyik 
legnagyobb temploma, hova sok hírneves ember temettetett el, 
két nevezetes síremléke miatt nézendő meg. Az egyik T i z i a n-é 
Zandomeneghitől; 1852-ben készült Ferdinánd királyunk költ
ségén. Hatalmas, lélekemelő monumentum. Négy oszlop egy ivet 
tart, ez alatt a hátlapon, domborvésetben Tizian három hires 
műve látszik: a menny be vitel, Péter vértanusága (mely tavaly 
elégett a Griovanni e Paolo-egyházban) és szent Lőrincz vérta
núhalála. Az oszlopok tövében négy alak, az építészet, szobrászat, 
festészet és egély jelvényei.Felirata: Titiaoo monumentum ere-
ctum sit. Ferdinandus I. 1839. — Egy német festőmondja róla: 
Száz évig kellé Velenczének festenie/mig annyira tanult, az érzés, 
technika annyira művelődött, hogy támadhatott Tizian-.Ez az 
eddigi műmodor minden tulajdonságait magában egyesitette, 
más, hatalmas uj műtereket is elfoglalt, s igy a tökély leg
nagyobb műveit létrehozva, kimutatta egyúttal a pontot, honnét 
csak visszafelé lehet menni. Egész hosszú élete, (99 éves volt) 
a velenczei iskolának fényszakát képezi. — A második emléksir 
C a n o v a é , mely 1827-ben készült el s hasonlít a bécsi Agos-
tonegyházban levő, általa terveit mausoleumhoz. Felirata: Prin-
cipi scuiptorum aetaíis suae. — Ex collatione Europae univor-
sae. Tündöklő fehér márvány. Nem lehet eleget nézni e gyö
nyörű két művet, lefoglalják érzékeinket, ugy, hogy egyéb re
mekművek végett többször kell a templomot meglátogatni 

Velencze profán épületei közt legnevezetesb a dogepalota, 
mely legszebb, legsajátosabb is. Épült a XIV. század vége felé. 
Az építészet góth-mór, mert az olaszoknak keletteli folytonos 
közlekedésök folytán, az építészet sok motívumot kölcsönzött 
tőlük. A tökéletes góth modor semmikép sem honosulhatott meg 
Olaszországban, azért különböztetnek ineg olasz-góth stylt,mely 
a vízszintes vonalokat ki nem zárja; szóval míg Franczia-, Spa
nyol-, Németországban merőben a magasba igyekszik a csúcs
íves modor, itt egyszersmind szétterül. Mig az előbbi jobban 
illik templomokra, az utóbbi inkább palotáknál használható. 
A dogepalota valódi remekműve a merész építészetnek Két 
egymásfeletti csarnok, az alsó 36, a felső 71 góth oszlopon nyűg-



— 12 — 

szik; egy döbbentőleg nehéz tömeget visel; rajzban is látva, fé
lünk, hogy roskadoznak alatta az oszlopok, oly átlátszók, szellő-
sek a csarnokok. Az építészek is bámulják, hogyan lehet tám-
szögletek nélkül ilyen nagy lakot emelni; hát ha még elgondol
juk, hogy ez a tenger aljába vert faczölöpökön áll, melyek 
századok óta a tenger vizében fürdenek. Egy iró mondja róla : 
„a merészségben fekszik szépsége; daliához hasoníit, ki a kép-
zelhetlenre vállalkozott, és azt könnyűséggel végrehajtotta." 
Látásakor a czukorból készült paloták jőnek eszünkbe, oly 
annyira hihetlen, miszerint ezen tömeg természetes sulylyal is 
bir. A palota az úgynevezett sóhajok hidja által van összekötve 
a börtönökkel, melyek nem oly rémségesek, mint a regények 
leiratai után gondolnók. E tájon legtöbbet időztünk, mert a 
dogepalotán kivül itt más számos történeti nevezetességű épület 
emelkedik; hanem látni kell ezeket, mert valóban nevetséges 
vállalkozás, a holt betű segélyével odáig felcsigázni-akarni az 
olvasó képzelmét, hogy mindezeket képzelje, mikor képek mel
lett sem bir valódiságuk eszméjére emelkedni. A.dogepalota í'ö-
termében van a világon a legnagyobb kép, T i n t o r e t t o müve, 
mely a paradicsomot ábrázolja. Nem látjuk fától az erdőt, annyi 
rajta a különféle alak; de ezek oly szépen festvék, hogy sajnál
juk, miszerint annyi szépség e tömkelegben mintegy elvész ; né
hány másoló mindig dolgozik e remek festmény előtt, kik kivé
tel nélkül egyes arezokat, alakokat mind meg annyi remeket 
másolnak. Én, hogy a roppant képtárakból nagy zavart ne hozzak 
haza, figyelmemet csupán a Madonnákra pontositottam össze, 
azért itt is csak ezt láttam, dicsőült kegyteli mosolyban állani 
az Udvözitő mellett. Ezen s a melléktermekben van elhelyezve 
a nagybecsű könyvtár, melyben Mircse sok nevezetes darabot 
talált hazánk történetére nézve. 

Velenczében annyi a kövezett ut, melyek számra nézve 
378 legtöbbnyire kőhid által vannak összekötve, hogy akár
hová száraz lábbal is mehetni, csakhogy tudni kell a tekervé
nyes szűk utakon a járást; mire nézve alkalmas mód valami 
őgyelgő olaszt megfogadni, ki egykét krajczáron órahosszat is 
elvezeti az embert. A hivatalos vezetők 6 frankot kérnek egy 
napra. Mig F. V. az archívumban dolgozott, én neki indultam az 
arsenálnak (fegyvergyár és tár) ; mikor kifogyott a térrajzból 
(plánum) szedett tudományom, az elmenőket megkérdeztem* 
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kik udvarias készséggel útbaigazítottak. A tengerparton kiin
dultam s fél óra alatt a kovács-zajjal körülvett arsenál előtt 
voltam, Nem dolgozik ugyan benne 16 ezer munkás, mint haj
dan; de azért elég nagy csörömpölést visz véghez az ezerét 
meghaladó munkáskar. Még nem ütötte a tizet, társalogtam te
hát az arsenál előtti oroszlány- és párduczakkal, melyeket 1687. 
Athénből hoztak, hol mint mesés eredetű faragványok tiszteltet
tek. Biz ezek több történetet láttak, mint a mennyit én birnék 
elmondani; azért kellő tisztelettel szólok róluk. A mint beeresz
tettek, megfogott egy őr, és egy frank árut beszélt a különféle 
hátultöltő puskákról a XVII. századból, Bucintoro nevű hajóról, 
melyen a dogé eljegyezte magát a tengerrel, gyűrűt dobva belé 
s más kő;- vasszerszámok eredete- és használhatóságáról. Amint 
ezek hallgatásába merültem, megtelt látogatókkal a fegyvertár, 
többféle magyarázó beszélt egyszerre, mikor a tömegben ma
gyar hangokat vettem ki. Kifizettem a magyarázó gépet s a 
hangok után indultam. Nagy volt az öröm, mikor egy csapásra 
öt magyar emberre akadtam, két derék premontrei tanár, meg 
egy szegedi ur, neje és tengerre szánt fiával. Már most újra néz
tük, de vajmi jól esett a hazafiak megjegyzései közt nézni a 
sok holmit, mire történeti tényeket ragasztanak. Például a dogé 
karszékét, — ócska szuette alkotmány — melyet akkor hasz
nált, mikor az arsenálba jött; egy géppuskát, melylyel valami 
paduai zsarnok az embereket verebek gyanánt lövöldözte; hír
neves hajók mintáit, egy nő lakatját, Mocenigo pánczélját, s 
amit legelőbb kellett volna megemlítenem, A t t i l a hun király 
sisakját. De ez csak annyiban Attiláé, amenyiben Aquileában 
találták, és mivel világrázó ősünk ott időzött, ráfogták, hogy 
övé. Helyesen is teszik az olaszok hogy Attila vassisakját oly 
becsben tartják, uj fekete fénymázt vettem észre rajta — mert 
ő kergette őseiket tengerre, ezen hálát tehát méltán megérde
melte. Mi tiszteletteljesen érintettük a nemzeti ereklyét s hazafi 
emotiókban indultunk kifelé. 

Megtelt velünk a gondola, s beszédes jó kedvünkben a 
képtárba hajtattunk, Academia delle belle arti. Az épület ko
lostor volt hajdan, képtárnak alakíttatott át; müdarabjai na
gyobbrészt velenczei festőktől erednek. Legott a sala secondába 
igyekeztünk, melynek, valamint az egész gyűjteménynek gyön
gye az Assunta, szűz Mária mennybevite?e. Ez Tizian légszebb 
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képe, s mégis rósz világításba helyezték. A szent anya arcza 
egészen át van sz elleniül ve, minden emberi halandóságtól men
ten, amint csak a feltámadottat képzeljük. A halál feletti győ
zelem ragadja égbe, nem viszik az angyalok, arczán az alázatba 
dicsőség, a boldogság őszhangu végyüléke sugárzik elő. Az an
gyalok, kivéve a meztelenséget, rendkivül kedves csoportoza-
tokban környezik; a bámulat, az öröm, a gyermeki áhítat és 
mondhatnám szolid pajkosság mozdulatait, különféleségeit, hatal
mas változatossággal állítja elő bennök. Mig azok oda fenn szel
lemi könnyüségben mozognak, az apostolok az emberi indula
tok terhe alatt nyögve, feléje terjesztik karjaikat, mintha mon
danák : ne menj el tőlünk, hiszen te voltál örömünk, vigaszta
lónk. Az angyal, ki az Atyaisten mellett repül az- elkészített 
koronával, mintha mondaná: engedd, hogy fejére tehessem, hi
szen senki f*etn érdemli meg inkább, mint ő; hadd nevezhessük 
mentül hamarább az angyalok királynéjának. Ezen képet a 
müfestők a színezés diadalának nevezik. A túlnyomó pirosság 
az ünnepélyesség, a mysteriosus túlvilági dicsőülés színezetét 
kölcsönzi neki, szóval ez minden tekintetben remekmű. — Tin-
toretto Evá-jánál monda a fiatal ember; hajlandó lennék men
teni Ádám ingatagságát, oly kecsesen nyújtja férjének az almát 
Bonifazio: násztörő asszonya nem a kaczérság által, mint oly 
sokszor látni, hanem a szívfacsaró bánat által tűnik fel. Pálma 
Vecchio madonnái oly ártatlanul kedvesek, oly élettelién hivek, 
hogy az anyaiság édes kelleme, mely képein elömlik, feled-
hetién lesz. Bellin! János képei, a zenélő angyalkák által tűnnek 
ki, melyekben a csöndes naiv boldogságot felülmulhatlanul festi. 
Két óra hosszat élveztük a termek kincseit, hanem ezeket szám
talanszor kell látni, hogy beteljék velők a néző. 

Vigan gondolázva, Bauer éttermébe szálltunk ki, s elfog
lalva egy asztalt, a magyar szó ízletessé tette, akármit hoztak 
volna. Mi nagy lett bámulatunk, mikor a szomszéd asztalokról 
is magyar szót hallunk, lehettünk* vagy húszan Magyarország
ból, még a portás is, nagy szakállú kiszolgált huszár őrmester 
volt. Az ösmerkedési élesebb hanghullámok miatt, a bor is kissé 
fölelevenített, s így bizony mi fesztelen otthoniassággal kiáltot
tuk tul a többi vendégeket. Perfectly at home. Ránk nézve nagy
fontosságú tény, mikor mi Velenczében magyarul rendeltünk 
sajkásokat, fizettük a számlát feltüzelt képzeletünkben idáig 
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terjedtnek véltük a magyar hazát, vagy legalább Nagy Lajos 
korát, mikor magyar vezényszó hangzott, magyar zászló lo
bogott a Mark terén. 

Délután meglátogattuk G r r i g o l e t t i hires olasz festőt, az 
academia tanárát, ki az esztergami bazilika két fő képét festette 
s most munkában van a harmadik. Igen kedves öreg ur, legott 
bevezetett műtermébe, amely egy bérbevett templom, melyben 
még a franezia háborúk idejében szűntették meg az istentiszte
letet. Nagyon megörült, midőn hallá, hogy jelenlegi áldorna-
gyunk nem csak műértő, hanem szenvedélyes mübarát is. A , 
kép fél év múlva készen lesz; tárgya: szent István szűz Máriá
nak ajánlja Magyarországot, A kész részletek elragadtak, a szent 
Szűz végtelenül kedves alak, s vágyó indulattal látszik elfo
gadni az oda nyújtott koronát, mintha mondaná: nyugodtan 
halhatsz meg király, mert én oltalmamba veszem nemzetedet, 
mig hü lesz az éghez. A király alakja typikus, azaz jámbor ma
gyar arez. Nincs kétség benne, hogy az esztergami bazilikának 
ez is kiváló gyöngye lesz. Ugyanitt láttuk a vázlatot, melyet a 
nagyoltár számára készített Grigoletti, eredeti Mária mennybevi
tele ; a boldogult K o p á c s y azonban határozottan kivánta, 
hogy T i z i a n „Assunta"-jához közelitsen, innen a rokonság a 
két remekmű között En sajnálom, hogy nem az eredeti áll a ba
zilika főoltárán, mert most ama csekély közeledés miatt is, sokan 
rámondják: Tizian másolata. Pedig nem az, mert csupán egyes 
motívumok vétettek által, s a végrehajtás merőben elüt egyes,kül-
sőségben hasonlít hozzá, mint például az apostolok terjengő kar
jaiban, s emiatt rokonul Tizíanéval. 

Meglátogattuk Mircsével az irattár igazgatóját, (xar lova
got. Jeles tudós létére, igaz magyar nyájassággal fogadott, s az 
irattár minden kincseit, a magyar tudósok rendelkezésére bizta. 
Az irattár neve: Archivio dei frari, mert ilynevü eltörlött kolos
torban van elhelyezve. Összejöttünk egy pappal, kiSarpi-ról va
dakat irfán, a püspök visszahuzásra intette, de mivel nem tágí
tott, ^mi hanno sospezo,~ mint monda, felfüggesztették* Firenzé
ben megtudtuk, hogy már alkudozik egy amerikai missionarius-
sal az apostasia végett, már csak egynehány dollár a különbség. 

Alkonyatkor galambokat etettünk; ugyanis közköltségen 
tartatnak a Márk terén galambok, annak emlékére, hogy a XIII. 
században D a n d o 1 o admirál, Cándia ostromakor galambok 
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által kapott tudósítást a sziget állapota felöl, mi által elfoglalá
sára nevezetes előnyöket nyert. — Marokból is esznek, oly sze
lídek ; de én nem részesültem e szerencsében, talán ösztönszerű
leg érezték kezemen a vért, melyet kiontottam, mert hajdan 
czélba dobáltom magyarhoni tagtársaikra..—' A nappal garma
dába rakott székeket széthordják, az asztalokon fagylalt piros
lik, kibukkan az gázlámpák fénye, gyülekeznek a katonák, 
nem csak az udvarló, feszesen lépegető katonatisztek, hanem a 
zenekar tagjai is, csinos egyenruhában. Mikor ráhúzták, már tün
dököltek a kirakatok gyémántjai, mert sok aranymüvesbolt van 
az ivek alatt; mi is tehát csoportosan indultunk a világ bámu
lására. Vajmi jól esett, midőn hazai állapotokkal hozhattuk vo
natkozásba ezen idegen szokásokat, ami sok érdekes hóbortra 
adott alkalmat. Sok eredetiség van a velenczei életben és könnyű 
társalgási modor fűszerezi együttlétöket. Hullámzott a kíváncsi 
embertömeg, mindenféle zene, egyes hangszereken dongott fü
lünkbe. Ezernyi gázlámpa világitá meg nem csak az arczokat, 
melyek mind szeretetreméltó vonásokat öltöttek fel, hanem a 
Márk-templom márvány virágcsokrait, aranyos csúcsait, különféle 
szinü oszlopait is, mindez ugy csillogott, a mozaikok aranylapja 
fénylett, mig a kupolák a szelíd hűs holdfény párázatában álom-
szertileg elvesztek. Ez valósággal a kővé vált mese. A mondák 
tündérországainak varázsát, ugy vélem a velenczei est leginkább 
megközelíti. A zsivaj és dévajkodó jókedv, melyet durva hánya
vetiség sohsem zavar meg, semmi köztéren nem nyilatkozik 
annyi illemdús élénkséggel; azért az öreg apó, a campanilenem 
is mozdul, hanem látszólagos örömmel és megelégedéssel tekint 
le a mulatozó tömegre. 

Mi nagyszerű eredménye van a művészetnek; milyen há
ládatos az lakkor is elbájol, elragad, mikor az emberi tevékeny
ségnek nyoma sincs többé. Velencze nagysága régóta porba om
lott ; államférfiainak minden álnok fogása immár haszontalan, 
hanem építőmesterei, festészei mégis uralkodnak a világon, s a 
jelenkor művészeinek is szabályul szolgálnak. Mennyivel többet 
érnek ezek megnyert csatáknál, melyeknél átokba tör a sóhaj, s 
vértől dagad meg a mező. A tengerben a hold irányában egy 
erős fényfolyam úszott, mig két oldalán, világos homályba veszett 
a viz. A fekete gondolák, viliárral az ormon, mint kisérte t-
árnyak, melyeket csillag vezet, bujkáltak föl-alá. E bűvös estén 
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búcsúztam el a magyar hazafiaktól; mert Paduába igyekeztem, 
mig útitársam Velenczében maradt irattári kutatások végett. 

Velenczében az ágyak tul-anglais fiiggönynyel vannak 
ellátva szúnyogok ellen, mi azonban gyertya mellett, nyitott 
ablaknál sokáig beszélgettünk; a czókmókot haszontalanságnak 
tartva, félrelöktem. No de megadtam az árát, a szúnyogok tábo
rai elleptek, és vége lőn az alvásnak. Eleget húzogattam összébb 
a függönyt, már benépesítették a sátort. Kivonulni nem akartak. 
Elvégre rám zuhant az egész készlet és sok szúnyog lőn sem
mivé. Ezek a zanzara-k a tengervíztől oly mérgesek, hogy teto-
virozott lőn kezem-arczoin, vérszopó érintkezésök folytán. 

Mikor pirulni kezdettől a tenger hullámai, hogy mint 
csokros-fodros habvánkosak közöl kiemelkedjék a nap: én már 
gondolán ültem s a pályafőhöz evezett sajkásom. Igazat szólva 
én már meg is untam harmad napra ezt a békafészket. Itt nem 
lát az ember zöldet, nem hall lódobogást, kocsizöi'gést, az 
állatok mind számüzvék, egyedül a szamárka maradt meg, 
hogy segítsen az embernek megküzdeni a habokkal Ha nappal 
csendesek az utczák, a csatornák, korán reggel, mert az olaszok 
8 után kelnek, a szunyogdongás is meghallik. Valódi élvezet
nek tartam vala, ha egy tisztességes ökörbőgés üti meg fülemet, 
de evező-locsolásnál egyéb nem hallatszott. A eanal grandén 
egy nagy bárkával találkozánk, mely a szárazról hozott édes 
vízzel volt tele, mert a cisternák tartalma nem elegendő. A 
pályafőnél már volt élet, mozgás, néhány perez múlva elfütyült 
velem a mozdony. A tengeri vasútról tekintve Velenczét, a föl
kelő nap pírjánál, egyedüli, rendkívül varázsló látvány.A tem
plomok tornyai, a kupolák mint óriási hajók árbóczai tűnnek 
fel, maga a város kaczér hölgy gyanánt, ki az izzó tenger tük
rében nézi magát, azután a távozó felé fordul s nemzeti színű 
lobogóival, mint kezeivel integet az elvonuló idegeneknek." 

Nagyot lélekzettem, amint a reggeli fuvalom, üde árnyak, 
érett gyümölcsnek erősítő illatát hozta száguldó szekerünkbe. A 
nap első sugaraiban fürdött Velenczének egész háttere : az éj
szak-nyugati hegylánczolat. A tenger vetélkedett a léggel, hogy 
melyik bír hódítóbb kék szint előteremteni Szép kertek, magas
ban fekvő nyaralók tűntek szemeink elé, majd ismét termékeny 
mezők, melyeknek barázdáiban, termőfára csavarodva zöldéi a 
szőllő 5 ha pedig nem fogadja el a faág, áthajol azonos sorsú szom-
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szádjára és ghirlandokat alkotnak a gabnaföld körül, innen 
van, hogy itt a mező kertekhez hasonlít. Nincs annyi fájok, hogy 
karókat (legno secco) alkalmazhatnának, akkor igen sokba ke
rülne a bor. Egy órai utazás után Paduában valék. Az esti vo
nattal érkezett útitársammal még azon éjjel Florenczbe men
tünk, én tehát pocigyászomat a vasúti portásnál hagytam, s így 
indultam a vái'osba. 

Padua beláthatlan térségen fekszik, s tornyainál, kupolá
inál fogva képzeletünk nevezetes várost alkot belőle. Nem fosz
lik szét várakozásunk, amint a bemenetnél erős bástya-kapu 
fogad, részben eyclops-modorban. Hanem az utczáknem szépek, 
sok piszok és a szakadatlan ivek, csarnokos házak (arcadi) jel
lemzik. Tovább félóránál gyalogoltam, mig a szent Antal temp
lomához értem, kit csak „il santo"-nak neveznek. A város 
csöndes, az az 55 ezer lakos csak ugy kong benne ; minthogy a 
járókelők az ivek alatt mennek, az utczák üreseknek látszanak; 
legnagyobb nevezetessége a templom, mely egészen csak 1424-
ben készült eh 

A szent Antal egyháza, mely szent Márk utánzata akart 
lenni, a román és góth izlés vegyüléke, téglaszinben colossalis 
kereszt alakja vagyon, hét kupolával. Az általános benyomás 
nem eléggé harmonikus, pedig a szép a részek öszhangjában 
fekszik ; de részletekben világhírű kincsekkel dicsekszik. Mel
lőzöm a főoltár körüli architecturát, Vellano, Donatello hires 
domboröntvényeit, a San Felice kápolna falfestményeit, melyek 
a műértők által nagyra becsültetnek; megemlítem csupán szent 
Antal kápolnáját, melyben szent Antal teste felett, szentmisét 
mondattam. 

A templom bal oldalán van a téres „capella del Santo." A 
homlokzatot renaissanee Ízlésben Sansovino készítette ; — négy 
domborvésetekkel diszitett oszlop között, öt ívre oszlik; felirata: 
Divo Antonio Confessori sacrum. A kápolna falait kilencz már
vány domborvéset díszíti; a XVI-ik századból, Campagna, Tul-
lio Sansovino művészektől, tárgyuk a szent csodái. Ezek a ká
polna legnagyobb kincsét teszik. Egyikén szent Antal, egy 
agyonszúrt embert támaszt fel, s a márványon ki van fejezve a 
halál és élet közti átmenet, a merevültség és az élet ébredezése, 
a dermedt karok emelkedési kísérlete. Középen van az oltár, 
melyhez 6 meredek lépcső vezet. A szent teste, zöldes márvány-
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koporsóban fekszik oly magasban, hogy az oltár hatfélén, ajka
ikkal érinthetik az általmenők ; 16 függő lámpa ég az oltár kö
rül. A tabernaculumon szent Antal kis érczszobra vagyon, an
gyalok és szentek környezik, szintén bronczból. Oldalai votívtáb-
lákkal vannak beaggatva. Nevezetes még a lépcsőnél elhelyezett 
két ezüst candelaber, márvány talapzaton. Királyi pompa kör
nyezi a szegénység apostolát, arany, ezüst márványtól hemzseg 
itt minden tárgy. Es ez jól van igy; mert ekkor látja megbe
csülve szegénységét a nyomorult ember ; ez békiti ki sorsával, 
ez jelvénye a túlvilágon rá várakozó boldog dicsőségnek. A ká
polna egész nap telve van imádkozókkal; én is tizet áldoztattam. 
Azelőtt volt itt 50 antoninus-szerzetes, most 18-at hagytak meg 
belőlük, de ezek is csuklya nélkül járnak, mint más világi pa
pok, mert a kormány a szerzetesi ruhát örökre száműzte. A tem
plom-téren van Gattamelata sereg-parancsnok érczlovag szobra 
a XV-ik századból, s arról nevezetes, hogy ez az uj olasz önt
vény művészet első müve Donatellótól. A téren legtöbbnyire kis 
házak vannak, mi által a templom amúgy is hatalmas arányai, 
még inkább növekednek. 

A mint a város szemlélésére indulék, azon utczának vet
tem az irányt, hol a devotionaliákat árulják, s oly édesdeden tud
ják kinálni, hogy az ut elején lévő és dagadt tárczám ellen nem 
állhatott, s vásároltam összevissza, pedig az ilyesmit legjobb az 
ut végére hagyni. Az is csábított, hogy az agio-n meglehetős ösz-
szeget. nyertünk..; amióta egységes lett Olaszország, egyéb áldá
sok közt a „felfizetés" malasztjait is élvezi, kik azelőtt hallani 
sem akartak ami bankóinkról, most már igen ügyesen tudják 
tárczáikba helyezni, a piszoktól terhes papir-szeleteket. Ennél
fogva mi is annyi aranyat váltottunk fel olasz bankókra, ameny-
nylt ottani időzésünkre szükségesnek véltünk, minek folytán az 
emlékek, a fagylalt, a reggeli ára jóformán ebből telt ki. Neve
zetes, sőt világhírűnek mondják apaduaifőkávéházat; csúcsíves 
modorban van épitve> sok üveg és márványoszlop disziti, tulaj
donosa Pedrochi; jeles kávéjáról én is adhatnék bizonyítványt 
Az egyetemi polgárok sokat látogatják, mert szomszédságában 
vagyon az egyetem. A paduai univerzitás most is nevezetes, épü
lete, szép csarnokos udvarral 1552-ből való. A Sansovino emelte 
csarnok ivei alatt, merő régi czim sötétlik alá, „civium acade-
micorum" kik itt valaha tanultak- Kerestem magyart, mert haj-

2* 
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dan erősen látogatták hazánkfiai, de nem találtam. Egy magya
ros hangzású rectorról mondatik: munus deposuit, non dignitatem. 
Vizsgálatok tartatván, sok gondolatokba merült deák őgyelgett 
a ivek alatt, némelyik olyan desperatus volt, mintha megbukott 
volna. Nem messze van ide a városház, ezen két uj márvány
tábla csillogott ezen felirattal: Itália dopo XIV. secoli una. Elmon-
mondatik, hogy 1866. jul. 16-án, nem tudom hány ezer szavazat
ai lett Victor Emánuel Olaszorzágkirályává, és csak 69 szavazott 
nemmel; hogy Padua 15,280 s i-votumot adott és con n 0 egy sem 
szavazott; intetnek a polgárok az alkotmányos király iránti hű
ségre. A másik tábla az olasz király látogatására vonatkozik. 

Világhirü nevezetessége Paduának a „Madonna dell'are 
naCÍ czimü román ízlésű, most elhagyatott temploma, mely egy 
kert közepén vagyon, és Giotto jól megőrzött frescoit tartal
mazza 1304-ből. Harmincznégy osztályzatban, Jézus és szűz 
Mária életének jelenetei adatnak elő. Mikor olyanra, ki a fes
tészetben laikus, is maradandó hatással voltak, nem lehet jeles-
ségökről kételkedni. Ki nem emlékeznék a byzanti modorú ké
pek, fásult, ügyetlen alakjaira? Ezen modorból kiemelte a 
festészetet Giotto. Az átmenetre nézve Pecht itészfestő ezen je
les megjegyzést teszi: „Nincs érdekesb jelenség, mint midőn a 
lángészt küzdeni látjuk az eszmétvesztett szokottsággal, s mikor 
azt diadallal legyőzi vagy megifjitja. Ezen forradalmi éldelettel 
teltem el Giotto eme frescoiüál. Egyenesen neki megy a byzanti 
festőknek, s az ő egyforma ünnepélyességöket, üressé lett min
tavázlataikat, realistikus irányzattal veri le. Mint minden valódi 
ujitó a művészetben, a hagyományból a természethez tért vissza s 
egyszerűn azt kérdezte magától * miképen viseli magát az em
ber ilyen vagy amolyan helyzetben, vájjon bizonyos esemény 
miképen alakulhatott a természeti valóságban, és a történetben 
mi az, ami leginkább érdekeli a nézőt. Nagy emberhez méltó, 
eszes józansággal, egészséges észjáratu kritikával küzdött, min
den tartalom nélküli forma ellen. Mert a lángész sohasem ha
sonlít .részeg emberhez, ki tombolva rombol, de nem épit, fájda
lom igy képzeljük magunknak a reformátorokat, ép ellenkezőleg 
a genie józan és élesebben lát a többieknél." „Leginkább meglep e 
képeknél a, compositio világossága, első tekintetre tudjuk, hogy 
mit mivelnek a személyek. Ez jellemzi őt főképen mint történeti 
festőt, mert alakjainak helyzete is elárulja, hogy a pillanatban 
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minő hangulat tölti el kebelökei Bámulatosan termékeny uj, 
habár mindig az életből ellesett motívumok előadásában." Madon
náiban már csillámlik a túlvilági kellem, mely Rafaelban tető
zött. Lehangolt kedélylyel mentem ki a templomból; mert oly
annyira elhanyagolják eme kincseket. A nagy gazdagság, közö
nyösökké teszi őket; egy gondatlan asszonyra van bizva az 
egész templom, ki legott kicsörömpöli kulcsaival a nézőt; ugy 
látszik; kevesli a félfranknyi szabott árt. 

Innen a város másik végére szent Jusztina templomához 
mentem. Előbb Prato della valk nevű nagy piaczra bukkan
tam. Középen hatalmas fák árnyában nevezetes emberek szob
rai fehérlenek, ott van B á t h o r i István, S a v o n a r o l a s más 
sok hires ember. E tér csak a június 13-iki vásár alkalmával 
népesül meg, alig láttam rajta embert. Egyik végén emelkedik 
szent Jusztina temploma, ki itt vértanúságot szenvedett. Azelőtt 
benczéseké volt, most plébánia-templom. Minthogy a város vé
gén áll, s Páduának még igen sok más temploma van, gyéren 
látogatják; igy eme rengeteg épület itt hiába vagyon. Római 
stylben épült, nemes arányai megnyugtató hatással voltak rám, 
valamint minden, ami arányos; mert arról, ami rhytmikus vona
lokban épült, legott, mintha számot tudnánk adni az egység után 
törekvő észnek. Három hatalmas hajója, négy kupolája vagyon? 
kívülről, vakolatnélküli tégláját 1549 óta mossa a vihar, és föl 
nem olvasztotta, mit nálunk kővel is megtesz az eső. Nevezetes 
müdarabjai közt, leginkább tetszett egy keresztlevétel, jobbra 
egy kápolnában Parodi-tól. Szűz Mária és szent János mintha 
már sirni sem birnának, s a földi fájdalom elégtelen lenne ; az 
Isten anyja szivmetólő szenvedéssel, urunk kitíjaiba merültnek 
látszik. Magdolna az egyedüli, kinek könyei vannak még. Fön
séges egy kőharmonia. — A délutánt szent Antal templomában 
töltöttem, hol mint a Nagy-Boldogasszony előestvéj én, dallam-
gazdag letenye tartatott. 

A mint napáldozatkor a vasút felé igyekeztem, egy ur 
kérdezte tőlem: ismerem-e S z é c h é n y i , S z i r m a y , P á l f y 
grófokat, mert mikor ezen urak mint huszártisztek katonáskod
tak, Páduában feküdtek, s baráti viszonyban állt velők. Fájda
lom, semmit sem tudtam a jó urnák mondani, a min megnyugo
dott s elkísért a város-kapuig. Itt egy rétecske terül el a vaspá
lya felé vezető ut balján, ez^n nagy embertömeget vettem észre. 
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Csak mikor közéjök kerültem, láttam, hogy vagy 50 oláh czi~ 
gányt bámulnak, kik 9 szekéren a bársony fűre telepedének, s 
a purdék fürge ugrandozásain, a czigány kisasszonyok lefest-
hetlenül piszkos öltönyein mulatozának. A bámuló nép tömbjei 
jobbára azon tűnődtek, hogy kik ezek s merre van hazájok? 
Egyikök találgatta, hogy ezek talán magyarok. Szégyellettem 
a dolgot, mert családi életök páratlan nyilvánosságban tűnt elő. 
Jelesül az asszonyok oly vadászatkedvelők voltak, hogy a né
zők borzongást éreztek hátukon, miután kis számtani tehetség
gel észre lehetett venni, hogy vadászati területeik nagyon gaz
dagok lehettek. Rösteltem, hogy magyaroknak tartották, és fel is 
világositottam a közelemben állókat, kimondván, hogy a román 
faj ágából valók. Meggyőződtek szavaimról, a mint egy ezüst 
gombos kilép a csoportból, és jó olasz nyelven megszidja a táv
irat póznáira mászkáló gyermekeket, mert ha megingatják, úgy
mond, a dorongokat, rájuk fogják a kárt, kik békében akarnak 
lenni, mig tovább mennek. Beszéd közben sűrűbb lett mellettem 
a csoport, s azt gondolták a hallgatók, hogy én vagyok védő-
jök, ez okon odább álltam, hanem belátták, hogy a latin és nem 
az ázsiai fajhoz tartoznak idegenszerű vendégeik. 

Az esti vonattal megjött útitársam s éjfélkor B o l o g n á 
b a n voltunk, hol minden irányban nagy kocsiváltozás törté
nik. Már harmadszor mentem erre, s magát a várost, görbe tor
nyaival még sem láttam. Majd az éhség, majd az éj sötété aka
dályozott a néhány várakozási negyedet, vagy órát megnézé
sére töltenem; most is tehát az étteremben helyezkedtünk eh 
Páratlan lótás-futásban voltak a pinczérek, kik a minden irány
ból beözönlő utasok étvágyát kielégíteni törekedtek. Majd uj 
házasok léptek be ; meglátszott egymásra mosolygó arczukon, 
előzékeny modorukon, hogy néhány nap előtt keltek össze, mert 
a világért sem ettek volna két tányérról, hanem mintha a pin-
czér elfelejtett volna kettőt hozni, egyről evének ; majd aszkó-
ros öregek, kik a déli levegőnél vélték gyógyitha tónak korhadt 
tüdejöket, s nem vették észre, a nyomukban ügető halált ? majd 
katonatisztek nagybüszkén kardot csörtetve, mihez az olasz 
katona nagyon ért, majd számitó arczu kereskedők. Ezek felett 
pedig szokatlan mennyiségben röpkedtek a denevérek (pipis-
trelli) a sok lámpavilág által becsalogatva, nem tudták a kiutat 
megtalálni, azért nyilsebességgel vágtattak a termen át, csak a 
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mi pinczérünk lódult nagyobb rohamossággal, ugy, hogy nem 
egy denevér „pironkodva kéri, hogy álljon meg, mert utói 
nem éri." 

Bolognából a vasút rengeteg hegyeken át megyén, ugy 
mondták, hogy 46 alagúton bújik; mig tavaly csaknem elfojtott 
a kénszag, mely a kőszén füstjével kocsinkba tolakodott, most 
erősen horkolva haladtunk át s csak F1 ó r e n c z mosolygó tá

jain, melyeket a fölkelő nap megaranyozott, ébredtünk fel. 
Véletlenül az „álla luna" szálloda ama szobáját kaptuk, 

melyben tavaly laktunk, s épen ugyanazon napokon is időztünk 
e szép városban, mint tavaly. 

Firenze ugyan nem dicsekszik régiséggel, mert Krisztus 
urunk sz. előtt csak egy századdal keletkezett, a mi Olaszor
szágban fiatalságra mutat Legnagyobb virágzásban volt a M e-
d i c i e k alatt. 1860. már ez. 15-iki népszavazás folytán a nagy 
Olaszországhoz csatlakozott. 1864. sept. 15. Itália fővárosa lett. 
Eóma után legtöbb művészeti kincscsel dicsekszik, s most is 
számos művész tartózkodik benne. Művészek s általában azok 
számára, kik hosszabb időt igénylő tanulmányokat akarnak 
tenni, legjobb ha magánszállást, maison meublée, hotel garniet 
fogadnak, hol egy szoba 1—2 frankbakerül naponkint, tehát 47 
krba, az étel 3—4 frankba, s igy kevés pénzzel is lehet Firen
zében időzni. 

II. 

Előrenéz... Pisa. 
Olaszország legszebb városa Firenze. Igaz, hogy legszebb 

tája van Nápolynak; de itt a szép mosolygó vidék mellett, szép 
tiszta a város, előzékeny udvarias nép lakja, szóval minden te
kintetben kielégít. Komolyság, üres lárma, dacz, szigor, izlés, 
szeretetreméltó vidámság van egyesülve e népben, s e vegyülék 
kitűnő sajátságát teszi, mely által különbözik nem csak a my-
steriosus Velenezétől, a folyvást nevetve zajongó Nápolytól, és a 
büszke, ünnepélyesen elhanyagolt Rómától. E faj, melyből annyi 
sok jeles ember vált ki, még most is uralkodik eszes takaré
kossága által; a mozgékonyság, életrevalóság oly túlnyomó 
nála, mint Rómában a büszjkeség, a nápolyinál a gyomor, a ve-
lenczeinél a pénz. 
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Igen kedves benyomást tett ránk az az udvariasság, mely-
lyel találkoztunk, a mi itt általános modor. Egy ember a főtéren 
(vidéki lehetett) levélpapírokat árult, a mi tiltva van; oda ment 
a rendőr (kék csokor liliom gyanánt emelkedik, égfelé hegye-
sitétt kalapján) s kéri, hogy innét pusztuljon el, a házaló csak 
teritgette holmiját állítva, hogy ilyesmit tenni szabad. Erre azt 
vártam, hogy mint nálunk, szélnek rugdalja áruit, miután a ha
tósági közegnek vissza mert felelni. Épen nem, hanem ekkor a 
rendőr közelebb megy a zsiványkülsejü hazafihoz és udvarias 
arczczal mondja: faccia mi il piacere! menjen, tegye meg 
nekem azt az örömet ; erre elhallgatott a bravó, fölszedte papír
jait s odább ment. 

x4z árulási jókedv, ügyesség, ruganyos torok, kereske
delmi poesis, szóval a mai '.kornak- igazi képviselőjét láttuk a 
régi hidon, (ponté vecchio), hol merő arany mívesből tokvannak. 
Ketten voltak és kereken járó sátorukkal a hid közepén meg-
állapodának. Az eladandó tárgyak, az élet mindennapi szüksé
geire voltak szánva, áruk kivétel nélkül két soldira határozva. 
A fiatalabb valódi pathoszszal rengette a levegőt, megnevezve 
és felmutatva a tárgyakat, s kihirdetve, hogy mindez csak duc 
soldiMi a többi néppel bámultuk a két rettenthetlen férfit, senki 
sem vett, mert mind el voltunk ragadtatva az öszhangzó előadás 
által; megtetszett az ilyesmit gyakorta látó firenziek előtt a sza
batosság, de legfőképen a dallamosság az áruk ajánlásában. 
Nem csak jó torka van az olasznak, hanem jó füle is, azaz ér
zéke a harmónia iránt. Egészen más hangon kezdte a két vitéz 
a magasztalást, de nem sértették a fület, mert dallamosan aecom-
pagnirozták egymást. Elvégre megsokalták a dolgot, észrevették, 
hogy inkább gyönyörködünk előadásuk báján, sem hogy meggyő
ződést szereztek volna az áru valódisága és czélszerüségc felől, 
összenéztek és elhallgatának, gyufát vettünk s tovább lábaltunk. 

Ünnep vala; templomba menénk, a „Maria elei fiori" vi
lághírű cathedralisba. Mikor ugy oldalról tekintjük, például a 
Sasso di Dante nevű márványról, melyen e költő ült, mikor épí
tették, egy egészen uj jelenség tárul elénk, ha egész Olaszorszá
got jártuk is be. Simított, sokszínű márványnyal van incrustálva, 
vörös, fehér, fekete szinvegyülék ragyog le róla. Az ízlés rajta 
goth-olasz, a mi nem egyéb,mint a csucs-iv kiterjeszkedve; nem 
szokhatta meg az olasz a szűkes csupán magasba törekvő mintákat 
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ő kényelmesen szeretett elnyújtózkodni; ez okon , nem csak ki
terjesztette az csucsivet, hanem néha góth épületre római diszit-
ményeket, és viszont római vagy dongaivekre góth czifrázato-
kat alkalmazott. A góth-olasz styl egyik előkelő képviselője a ha
talmas székesegyház; melyben 1440. egyetemes egyházi zsinat 
is tartatott^ itt egyestilt a görög egyház, de csakhamar, mihelyt 
haza mentek, visszaestek a duzzogásba. I. Károly mondotta 
volna róla, hogy olyan szép, miszerint tokot kellene rá csinál
tatni. Tessék egy óriási szekrényt gondolni, mely legterjedelme
sebb dimensióit is finom mpzaikkal takarja; tessék ezt a kupo
lával 62 öl magasságban gondolni, de minthogy nincs tokja, a 
napsugár- és vihartól kissé megfakulva, s némi képzete lesz róla. 
A toscanai góth-olasz építészet ezen csodáját, betetőzte B r u n e -
1 e s c h i 1436. legnyulánkabb kupolájával. A szomszéd érseki 
palota kapuja mellett van szobra, amint ülve föltekint egyete
mesen bámult művére. Azontúl nem messze egy ház falába van 
betéve ama kő, melyen ült Dante, mikor építették a templomot, 
most is „Sasso di Dante^-nak nevezik, Azt mondják, hogy mikor 
Michelangelo Rómába ment, igy búcsúzott el: elmegyek, hogy 
fölépítsem testvéredet, nagyobb lesz, de nem oly szép, mint te. 
Valóban nézésében elfeledjük, hogy hiszen góth tomplomhoz 
nem is illik a kupola; annyiban mégis öszhangban van, hogy a 
csuesivekhez hasonlag, nagy testével szinten fölfelé magasodik, 
s nyolcz hajlatát összecsomózván, góth modort utánoz. A kupola 
után jő a hatalmas galleria, mely a széria alatt az egész tem
plomot körülfutja. Ilyen az oldalról tekintve; mert homlokzata 
nincs, csupasz fal mered a belépőre; most fogadtak el egy ter
vet, mely szerint stylszerüleg épitnek majd egy nagyszerű hom
lokzatot. 

Belseje zordon; a sötét és kis ablakok miatt kevés vilá
gossága van, nem éreztem magamat jól benne; hozzájárulta 
txílzajongó énekelés, melynél az orgona csak néha szólalt meg. 
Mennyivel szebb népünk éneke,vagy székes templomaink zenéje ! 
Nem is volt tele a főtemplom, pedig az érsek tartotta az isteni szol
gálatot, vagy 60 pap segédlete mellett, a többi templom pedig 
zsúfolva volt, lévén Nagy-boldogasszony napja. Mindenütt nagy 
számmal voltak a gyónók, ami legbiztosabb jelensége a nép jó
ságának, mert a gyónás irtogatja a szenvedélyeket, szárítja a 
büngyomot. A sátán — Fáy szerint — mindenüvé aggatja há-
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lóit, mint a pók, hova tisztogató seprő nem jár. Ilyen lelki seprő 
a gyónás, mikor kellőleg végezzük. 

Itt az ünnepeket nyilván nem ülik meg; eme nagy napon is 
dolgoztak, ástak csatornákat, a boltok nyitva valának. Annyiban 
látszott, hogy ünnep van, mert öles falragaszokon igen sok nép-
mulatságot hirdettek, s mindeniknek végén egy fuoco artificia-
le-t Ígértek. Az egyikbe elmentünk* Az állatkertben öt órakor 
volt kezdete a zenével összekötött evés-ivásnak, azután léggolyó-
eresztés, tombola, s végre tűzijáték. A másfél öles hirdetés után 
sokat vártunk. A mondott időben a easeinefelé igyekeztünk, ez 
Firenze városligete, hová az elegáns közönség hintón, a szegény 
ember gyalog megy; erre van az orto zoologico, 25 eentesimo-n 
jegyet váltottunk, mellékeltek a jegyhez egy számot is, mely a 
sorshúzásnál játszani fog. A pénztár mellett volt egy asztalka s 
azon a kijátszandó tárgyak. Egy szárnyaszegett, tollafosztott 
bús papagáj volt az első nyeremény, azután jött egy kalitka vén 
canárival, tintatartó, kopott keztyütok, félig kiszítt szipka, kép, 
egy kiszolgált csiz, szóval 13 olyan tárgy, hogy nevetséget ger
jesztett volna akárkiben, de az olasz megszokta nagy hűhóra a 
semmit. A zene ugyancsak rósz volt. A léggolyó alig 10 ölnyire 
emelkedett, megpukkadt, le kellett húzni; s az illető művész, 
mikor kérdőre vontuk, hogy hát lássuk a medvét, bontsa ki 
újra szerszámát, egyszerűen avval bocsátott el bennünket, hogy 
baj támadt, aceaduta una disgrazia, és nevetve tovább ment. 
Már mi nálunk nem olyan türelmes a közönség. A pinczér mi
helyt valamit hozott, legott kérte a pénzt is, hogy el ne szök
jünk, ez ugy bántott (habár drága honfiaival is igy tett), hogy 
inkább az állatokat néztük. Fürge majmok még leginkább mu
lattatták a közönséget, mert szörnyű pajkosságokat követtek el. 

Jó, hogy semmit sem nyertünk. A sorshúzás mégis élénk
séget hozott a társaságba, a mi vagy 9 órakor történt, hanem 
addig sokat unatkoztunk. Kávé, fagylalt, pástétom és tökmagon 
(seme) kivül egyebet nem árultak, — az egész mulatságban a 
tűzijáték ért valamit, már az által is, hogy ennek elfüstölésével 
haza mehettünk. Csakhogy még hátra volt a Lungarno, az Ar-
nopart. 

Mint más déli városokban, itt is 11-kor húzzák a nyug-
órát, addig utczákon ténfereg az emberiség. Firenzében az Arno 
folyópartjain, mely két részre szeli a várost, sétálnak. Vize 
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ugyan kevés, hanem zsilipeken föntartják s még csónakáznak is 
rajta, vörös lámpást illesztve a ladik orrára. A partot mellvéd 
díszíti s azon az egész folyó hosszában bőven, sugárzik a gáz
fény, azért ez a parti palotáknak bűvös ragyogványt nyújt* Itt 
vonul átestente,vasárnap bizonyosan, mindenki,aki látni,vagy 
láttatni akar. A kamaszok a lámpa alá ülnek és ugy nézik az 
átmenőket, kik között bujkálnak a kurjantok, gyufát, botot és 
egyéb apróságot 'kínálva. Mondhatni, hogy az olaszországi vá
rosok között, itt legszebb nép lakik; alig látni rút arezot. Igen 
sok angol család lakik Firenzében, kik ugyancsak elütnek a 
bennszülött fajtól, nemcsak vörös hajók, hanem halvány, so
vány alakjok által is; szinte féltem, hogy eltörik a miss-nek a 
dereka, mikor a cascinákban leszállt pompás hintájáról. A nép 
szereti őket, mert mindent kétszeres áron vesznek; ők még ek
kor is nyernek vele, tekintve a London és Firenze közti bor
zasztó árkülönbséget. 

Más napra a Marco-egyház és kolostor tüzetes megnézését 
tűztük ki. Itt dömésszerzetesek laktak 1430 óta, a mikor 200 
év előtt épitett templomuk megjavíttatott. Most Is van benne öt 
áldozár és két laicus szerzetes, de dömésruhát csak a házban 
szabad viselniök. Ezen zárda arról hires, hogy itt lakott F r a 
A n g e l i c o d a F i e s o l e , Fra B a r t o 1 o m e o, és S a v o n a -
r ó l a hires dömés szerzetesek. Az első kettő mint festő, a harma
dik mint reformátor nevezetes. Angelico jó szóért, akármely tag
társának kifestette szobáját, a folyosókon a szűz Máriát, többféle 
alakban frescoban látni. Egy helyütt a kis Jézust tartja kezé
ben ; ezen kép előtt rendesen ott ül egy-két másoló. A kis Jé
zusról elragadtatással beszélnek, akkor is az egyik magyarázta 
nagy tűzzel, „oh mennyi istenség sugárzik arczából !íc divino 
bambino volt szakadatlanul ismétlése. A termek és a kereszt fo
lyosó csarnokai, szintén képekkel telvék, ez okon eme kolostort 
múzeummá fogják alakítani. Van a falakon vagy 40 fresco; 
most az egész országból ide szállitják Angelico műremekeit, sőt 
Fra Bartolomeo képeit is; és mint beszélik, még egynehány dömés 
festményeit, mikor ez aztán a szerzetesek üdvleldéje lesz. Lám 
a kormány mennyire gondoskodik a dömések örök híréről. Hi
szen csak levehettek volna a falakról — monclá az egyik — 
nem tennék múzeummá. Ugy vélem, hogy az egész müveit világ 
örömmel veendi e hirt, de a festők s általában a műkedvelők 
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különösen, inert csak igy lehet kielégítő tanulmányokat tenni a 
dömés lángelmék művei felett. 

Az ítészek általános véleménye szerint, Fiesolenál a ter
mészetesség oly annyira elvál az anyagtól, és mennybe törek
szik, mint egy más olasz festésznél sem. Lelkének tisztaságát 
képeibe is tudta átönteni, a mint azt mindenki érzi, ha csak 
kissé mélyed be remekeinek szemléletébe. Habár a színezésben 
stylista, azaz a megszokott modort követi, nem harmonikus a 
tárgy eszméjével, annál több gondot fordit az arczra, mely egy 
maga vett világát a helyzetre, s értelmezi a hangulatot, melyet 
a festő ábrázolni akart. Nagysága nem csak a Madonnákban 
tündöklik, hanem legfőkép az angyalok festésében páratlan; 
ezek a földöntúli tisztaság és a boldog ártatlanság felülmulhat-
lan, sőt utólérhetlen példányai. Azon Mária környezetében, mely 
az Uffizi-palota folyosóján van, 12 angyal különféle zeneeszkö
zön zenél; ezek oly szépek, hogy nem győznek rólok elegendő 
másolatot venni. Ereje tehát abban van, hogy a lélek mozdula
tainak tükréül az arczot tudja kezelni; erős szenvedélyeket, le-
sujtójajdalmat neirTtud ugyan festeni, modorosságba esik ; ha
nem a szentség a szelid boldogság, a dicsőülé?, az elragadtatás 
jeleneteiben felülmúl minden olasz festőt. Angelico, ezen cso
dája a természet és isteni kegyelem ajándokainak, e kolostorban 
lakott vagy 1.3 esztendeig. Arczképét azonban nem láthattam. 

Ugyanitt lakott,szónokolt S a v o n a r o l a . A szoba, mely
ben századának elfajulása fölött tűnődött, pusztán áll ;*) az ut-
czákon, merre hurczolták a vesztőhelyre, senki sem emliti nevét; 
a téren, hol a máglyán elégett, egy szökőkút fajtalan alakok 
közt lövelli vizét. Ezen szentéletű emberről sokan azt hiszik, 
hogy az egyház ellensége volt, ez okon Wormsban emléket ál-
litván Luthernek, melyet 1868 ki júniusban lelepleztek egyéb 
mellékalakok közt, kik az egyházi mozgalom előkészitői 
valának, Savonarola szobra is látható. Már pedig ő oda nem 
tartozik. Csodálatos, hogy ez napjainkban történt, mikor a für
késző történet, ezen nevezetes ember életadatainak legkisebbi
két is, teljes fénybe derítette, s nincs többé kétség, hogy mint 
hü katholikus halt meg. Igaz, hogy Savonarola (szül. 1452. sept. 

*) Felirata: Has cellás Vencrabilis páter fráter Hieronymus Savo
narola vir apostolicus iuhabiUvit. 
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21. Ferrarában) a máglyán mint izgató halt meg 1498. május 
23-án, hanem a zsarnok, ki arra ítélte,, meg nem s emmisithette a 
történet pártatlan tanúságait ártatlansága felöl. 

A Medici-ek érdemei a művészetek körül halhatatlanok; 
hanem a classikus izlés túlzó pártolásából oly pogány életnek 
voltak előmozdítói, hogy a ker. ember irtózott tőle, s igy vallási 
tekintetben ezen érdemek kissé kétségesek. A kereszténységet 
olyan mesének tartották, — értem az Ovid-imádó, Jupiterhez 
imádkozó urakat — mint Venus mythologiai eseményeit, avval 
a különbséggel, hogy az utóbbi szerint éltek, mig az előbbit, 
csak a nép számára illőnek hirdették. Minthogy azonban a nép 
szereti utánozni urait, ha nem is a classikus műveltségben, tehát 
a szabados életben, könnyen nyomukba indult; mert hát az ér
zékiség pocsolyájába nagyon lejtős az ui 

Ilyen rothadt testbe vágta szekerczéjét Savonarola, s az 
Istenige kétélű pallosával hirdette hogy Krisztust tagadta meg 
e nemzedék, mert habár ker. templomokba jár, pogányul él. Ez 
nem maradhat igy ! A nép zsúfolt templomban hallgatta beszé
deit, az eredmények nem sokára jelentkeztek. Be nem férvén 
hallgatói a Márkegyházba, a székes templomban kellett beszél
nie, ahol már éjfél előtt foglalták el helyeiket; csakhogy a reg
gel szónokló szerzetest meghallhassák. Oly perzselő erővel ha
tott a szó, hogy midőn egy alkalommal a fajtalan képek, pa
rázna szobrok ellen kikelt, az 1497-ki carneval napjaiban, hall
gatói minden becstelen képet, szobrot, tisztátalan alakokkal be
szőtt ruhanemüket, cserépmázolványt a főtérre vittek, ugy,hogy 
30 lábnyi volt a lobor, és ének, zeneszó mellett meggyújtották. Má
sik évben ugyanezt tették, hanem ez volt Savanarola utolsó éve. 

Lángbuzgalma sokaknak nem tetszett és hatalmasb elle
nei reá fogták, hogy lázadó ; ez okból a főtéren, két társával, ál
dozó csütörtök napján elégették. Savanarola meggyónt, megál
dozott és az oltári szentségben rejlő Krisztus igazságába aján
lotta magát. Hamvait az Arnoba vetették. Rafael 13 évvel halála 
után, a Vatican stanzáiban, az egyházatyák mellett festhette 
kemény, sasorrú, duzzadt ajkú arczképét. Kéri szent Fülöp, Sa-
vonarola arczképét, szobájában nagy tisztelettel őrizte, s rajta 
volt a dicsőtüeti fénykör, mi csak a szentek jelvénye. Mit val
lott Savonarola a pápaság felől, elég bőven és igazhitüen fejezte 
ki „Triumphus crucis" czimű munkájában, de egyéb műveiben 
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is, mert sok szépet irt, néhány verset is költött A protestánsok
nak épen nincs okuk őt magukénak vallani. Hiszen Savonarola 
akár melyik sarkalatos hitigazságért, melyekben különbözünk 
a protestánsoktól, kész leendettmeghalni, a mint meghalt, azért, 
hogy Krisztust a pogány istenek közé sorozták. Az olvasó 
igazságérzete ki fog menteni, hogy ezen antik jellem, vagy ne
vezzük igazi néven, igazi szerzetes történeti rehabilitátiója 
ügyében néhány morzsával járultam, habár nem történetet 
irok. 

A „Maria Novella" és az „Anunziata" nevezetes frescoi-
nak nézésében órákat, napokat eltölthet, főképen: a ki a festé
szet történetét tanulmányozza. Ez utóbbi templomnál van Del-
sarto hires madonnája, a zárdai udvar iveinek egyik ajtó feletti 
félkörében. Minthogy szent József zsákra támaszkodik, elnevez
ték : Madonna del sacco. Ártatlan, öntudatlan bájú fiatal nő, fi
gyelve József olvasására, s önkénytelenül dajkálva a kis Jézust. 
Szép alakja, szelid tekintete, a negélyzés legcsekélyebb nyoma 
nélkül, örökre vonzóvá teszik e frescot. Ezt sok ideig legszebb 
Máriának tartottam, hanem egészen megváltozott róla vélemé
nyem, mióta Murillót láttam. A „Santa Croce"-egyház a flo*-
renczi nevezetességek pantheonja. Itt van Galilei, Dante, Mi
chelangelo, és több jeles sirja. Felháborodik azonban a néző, 
mikor Machiavelli sirján azt olvassa, hogy nincs méltó szava a 
nyelvnek, ezen nagy ember magasztalására; tanto nomini nul-
lum par elogium. Es ezen Machiavelli ilyen tanácsot ad: „II 
principe" müvében a fejedelmeknek: „A király, a ki szerencse 
vagy hatalom által uralomra jő, legyen okos, furfangos, hamis, 
esküszegő, szenteskedő, alattomos, zsarnok és kegyetlen min
denfelé. Vallásra nincs szüksége, mert hiszen a kétszinüség és 
képmutatás untig pótolják a vallást." Á ki ilyesmit mondott, ily 
dicsőítést nem érdemel. Van itt még sok nevezetesség, hanem 
nagyobb része csak arról hires, hogy szép emléke vagyon, 
egyébkint pedig semmit sem tud róla a világ, tehát hadd nyu
godjanak zavartalanul. Egyébkint a templom épitészete igen 
szép, keresztalaku, s még 1320-ban készült. Három hajóra oszlik 
és menyezete nincs, hanem a szerháj a látszik. A templom előtti 
téren van D a n t e emlékszobra, melyet ujabban 1865. század-
fordulati születési napján lepleztek le, mert Dante 1265-ki má
jus 27-én született Firenzében, s meghalt 1321. Ravennában, a 
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hol eltemettetett. „Isteni színjáték" czimü müve, minden művelt 
nyelvre le van forditva, csak magyarra nincs. 

Firenze igen gazdag elragadó kirándulási helyekben. Ki
látás tekintetében ezek közt legszebb Fiesole. — A duomo-tér-
ről két óránkint indul omnibusz, a Firenze fölötti hegyen diszlő 
Faesulae-ba, a mint hajdonta hivták. Régi etrusk város, mely 
most is meglevő durva (cyclops) falaival kerítve volt már, mi
kor Firenzében még halászgunyhók állottak az Arno partján. 
Sokáig bolyongott a jármű kedves villák, virágzó kertek közt, 
melyek miatt az ember nem is tudja, hogy hol van tulajdonkép 
vége a városnak, miután a kapun kivül is (Porta S. 6ralIo,1738. 
II . Ferencznek épitett diadaliv,) uj házak épülnek, s kertek 
közt szép lakok kandikálnak ki. Cziprus-lombok, olajfaágak 
nyúltakjsocsinkba, midőn egy magaslatra érve, útitársam, egy 
hivatalnok ki naponkint járja meg ez utat, figyelmeztetett, hogy 
ime előttünk van a „Tre visi" nevű villa. A nyaraló most a tos
canai herczeg tulajdona, örökbe kapta, a mikor 9 ezer scudira 
volt becsülve. Közepe kimagaslik, s a város felől 5 ablaka 
van, udvara alatti alagútban megy el az országút. Ez azon hely, 
hová a pestistől menekülő hét hölgynek, harmadmagával me
sélt Bocaccio; és ezen mesékből keletkezett a fertelmestől hem
zsegő decameron. Örömmel valljuk, hogy J ó k a i decameronja 
sokkal szebb, mint Bocaccio-é, azért nem jajgatunk, hogy nincs 
lefordítva magyarra. Egy betegség alkalmával megtért Bocac
cio, s irt is épületes könyveket; de ezeket elfeledték, mig ama
zok a remekek közzé számittatnak. 

A kocsi csupán a dömés zárdáig ment, itt tehát le kellett 
szállnom, a hegy magaslatáig gyalog mennem. Hanem van itt 
is? a mi marasztal. Ugyanis ezen dömés zárdában fölvétetett 
1406 után Guidolino, mugello-i születésű fiatal ember, ki mint 
Angelico da Fiesole, eme kis városkának világhírt szerzett. Itt 
volt perjel Buonvicini, Savonarola egyik kíntársa, ki szintén meg
égettetett s hamvait a folyóba vetették. Búcsúlevelében kéri 
szerzetes társait, hogy érte a szentmisében imádkozzanak, a mit 
ő is fog tenni, ha oda jut, hová beyétetni remél. A zárda most 
plébániaiak, egyik részét a nyaraló urak ki szokták bérelni. A 
viceparochus megmutatta Angelico egy képét az oltár mögött, 
hanem oly magasan van, hogy a szent szűz angyali arczán ki
vül, egyebet nem vettem k i Innen aztán gyalog törekedtem & 
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magasba; eléggé meredek az ut, hanem minden pihenéspont ju
talmazó, mert mentül inkább felhatol az ember, annál szebb vo
násokban gömbölyödnek ki a táj körvonalai. 

Az ut mellett olajfa é3 eziprusok környezetében van a 
villa Spence, hol hajdan Loreazo Medici szeretett időzni, azért 
Medici villának is nevezik; egészen a Mediciek Ízlésében javít
tatja ki jelen angol tulajdonosa. A kapuhevederben jelvény gya
nánt könyv és festőtábla (palco) van bevésve. Innen balra van 
a „sasso" ama szirt, melynél vértanú halált szenvedett társaival 
szent R o m u l u s , mások szerint mikor leguritották a hegyről, 
itt állapodott meg. Előfogott egy asszony szalmaáruit kínálva, 
hanem megelégedett két garas alamizsnával is. Folyvást a ma
gasba haladva S. Alessandro-ternplomba értem, mely az irgal
masság egyletének tagjaié; m ihelyt megszólal a csengetyü, ösz-
szejőnek és segítséget hoznak a nyomorultnak. A főoltáron van 
szent Sándor teste. Egy sirkővön Ricci, az irgalmassági testvé-
rület tagjáról mondatik: jacet in requietorio, sodalium ex insti-
tuto misericordium. A legmagasabb ponton van a ferencziek 
kolostora, itt volt az akropolis, s ez a legszebb pont, honnan a 
kilátás magasztos, mennyei ; csakhogy vigyázni kell, hogy zi
háló mellel, nyári ruhában az éles szellőn meg ne hűljünk, te
hát a lelkesedés fékét mindenkor kézben kell tartani. Egyéb
iránt a koldusok nem engedik itt sem az elragadtatást, mert 
folyvást intik a földi nyomor gyarlóságaira, és hogy az utazó 
legfőbb hivatása a folytonos fizetés. A kis templom üres volt, 
egy leányka az oltár előtt térdelve igen mélyen imádkozott, 
észre sem vett, mikor be és kijöttem. Miután teli szívtam magam 
a latkor szépségeivel s térrajzomben kijelöltem a legszebb he
lyeket, mert van a rengeteg térségen vagy 5 ezer nyaraló, lete
kintettem a városba. Megjegyzendő, hogy eme magaslati zárdá
ban lakott B e r n a r d i n u s d e S i e n a, kinek tanítványa 
volt C a p i s t r á n , továbbá B e m a r d i n o d e F é l t r e , a 
zálogházak, vagyis monti di pietá szervezője, ki ez által a sze
gény népet az uzsorások vérszopó körmeiből ragadta ki. 

Az alacsony székesegyház 1028-ik évben épült; öt kano
nok s néhány pap énekelt a nagy-mise alatt. C o r s i n i András 
püspöki széke üveg alatt őriztetetik, XII. Kelemen pápa rende
lete folytán. Áz előtt is volt e helyen templom, melyet Attila 
ősünk rombolt szét, A téren van egynehány kávéház, én a ris-
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toratio etrusco-ba''tértein, hol nevéhez hiven, oly rósz fekete lét 
adtak, hogy az etrusk hősök sem ittak roszabbat. Jövet egy 
kétkerekű talyigás vett föl, 50 centesimoért; ilyképen egy 
frankon megjártam Fiesolet, mig a fiáker nyolczat kért. Graz-
dám jó ember volt, elbeszélte, hogy miképen házasodott, hogy 
előbb eleget kellé tennie a polgári házasság követelményeinek a 
városházon s aztán végezte a valódi esketést,mely nélkül az előbbi 
semmit sem ér, hogy a ki csak az előbbinél maradna, az roszabb 
a pogánynál és hogy annak tekintik is. Magánügyei mellett ma
gyarázta a tájékot is. Kimutatta a kékfedelü D em i d o f f , — 
S a 1 v i a t i stb. villákat A Fiesole-magaslatról zöld tengernek 
látszik Firenze vidéke, melyből a város, mint czethal emelkedik 
ki, a mint sugarakat (a tornyokat) lövell föl, a nyaralók pedig 
messzefehérlő tetőikkel, mint aranyhalacskák tűnnek elő. A 
környező hegyeket, melyeknek harántjait szintén villák lepik 
el, hullámoknak mondhatnók, melyek azért emelkednek, hogy 
ne érje a völgynek szép lapályát sem romboló zivatar, sem tik
kasztó hőség. Hanem azért van itt elég meleg, mikor megszo
rul a lég és akkor nyomasztó a forróság. Félóra alatt a városban 
voltunk, niert a lejtőn csak ugy gurultunk, a kövekbői zöldelő 
cactusok, áloék és cziprusok között. Nem inessze a kaputól 
egy káromkodó kocsissal találkoztunk, kinek Dio, Madonna, 
Sacramento szavaitól rengett a levegő, s mind e lárma csak 
azért volt, mert hullott szekeréről a kő. Gazdám előre intett: 
ne szóljon hozzá az ur, mert ugy fejbe üt, hogy haza nem érünk 
többet, ő is alássan kérte, hogy kissé álljon meg, miszerint el
kerülhesse a szűk utón. 

Azért, hogy én egyszerre végzek az „Ufíizi"- és „Pitti"-
palotákkal, ne gondolja az olvasó, hogy elég egyszer nézni meg. 
Ez ugyanis képeit illetőleg a világ első múzeuma. Eddig is vi
táztak a müitészek, hogy vájjon melyik az első, a Pitti, a Lou-
vre, a drezdai, vagy a madridi museo reál gyűjteménye; hanem 
mióta a két múzeum egyesült, azóta nincs kétség benne, hogy a 
firenzei az első. Az Uffizi-palota a főtéren vagyon, termei az 
Arno folyóig érnek; itt mivel a régi hidon boltok vannak, ezek 
felett is folyosó vonul át, s összeköti a másik parton lévőPitti-
palotával. Ekképen ané lkü l , hogy a forró utczákon kellene*, 
járnunk, hűs folyosókon sétálhatunk egyikből a másikba, a mi 
vagy negyedórába kerül; de hogy ne unatkozzunk, a legszü-

Spanyol ét. ° 
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kebb sikátorokban is vannak régiségek, rajzok, képek, vagy 
gobelinek (szövetképek) kitéve. Kezdjük a Pitti oldalán. 

A Pitti-palotát egy ilynevű öszvérhajtó épitteté; ez a xu-
stikus izlés vagy cyclops építészet egy jeles példánya, mintha 
szikladarabokból állana, olyan egyenetlen, szögletes, és az idő
től megbarnult véletlenül összehányt falai vannak; de egybe
véve az aránynak szembeötlő harmóniája ömlik el rajta. Na
gyon beválik királyi palotának. Brunelieschi tervezte 1466; 
később 1559. megvették a Mediciek, s most mig felső emelete 
képtár, az alsóban lakik a király, mikor Firenzében időzik, mert 
rendesen Turinban lakik, habár székvárosa ez utóbbi. Á kép
gyűjtemény áll vagy 500 remek képből. Naponkint lehet látni, 
kivéve hétfőt; borravaló nem adatik, mert állami tisztviselők az 
őrök. Én ott feledtem a szemüvegemet egy kép előtt, egy óra 
múlva kerestem, már is a hivatalnok fiókjában volt eltéve, ki 
udvarias készséggel, a nélkül, hogy arczán pénz-vágyakat le
hetett volna olvasni, visszaadta. 

Nagy bajt okoznak itt a stanzá-k, a termek festményei és 
bútorzata. Ugyanis oly pompásan festvék, azok az istenek ott 
a mennyezeten oly élénken mozognak, mintha csak ránk akar
nának kiáltani; ezen mennyezeti (piafond) jelenetek szerint el-
nevezvék a termek. Vannak itt továbbá olyan asztalok már
ványból és mozaikból, hogy árukból ugyanannyi házat lehetne 
venni. Ezen pazar pompa bámulásával szintén sok idő múlik, 
a melyet a valódi műremekek nézésével lehetne eltölteni. Elég 
elmondani, hogy Rafael 11, Delsarto 17, Reni 7, Dolce 21, Pra 
Bartolomeo 6, Paolo Veronese 10, Tizian 16, Tintoretto 10 kép
pel van benne képviselve. Az Ilias-tereinben Delsarto két „as-
sunta"-ja ragad meg, melyekben a túlvilági boldogság dicsőén 
van kifejezve. Abban fekszik a nagy művészek mestersége, 
hogy nem csak egyes indulatot tudtak kifejezni az arczban, ha
nem egy élettörténetet lehet leolvasni róla. Ugy ezen is láthatni, 
hogy az arcz, melyről az ártatlanság himpora soha le nem tö-
rültetett, sokat szenvedett, hogy im.e szenvedései jutalmát veszi, 
mert fiának, ki az egek ura egyszersmind, ismét szive felett fog 
uralkodni, mert ugy teremtette Isten e világot, hogy az anyá
nak joga legyen fiának szive érzelmeihez. — A nyugalom, a 
kiszenvedett fájdalom felett leginkább a 225. szám alatti képen 
van kifejezve. Ugyan e teremben jól esett látni Tizian ecsete 
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alól kikerült Medici Ipoly bibornok arczképét, magyar mág
nás ruhában; magas gallérú zekében a szigetvári Zrínyihez 
hasonlít* 

A Saturnus-teremben Rafael: madonna de baldaehino köti le 
a figyelnie^ itt leginkább kedves angyalkái tetszettek. Legszebb 
madonnája van a Mars-teremben a 79. sz. a , t. i. a madonna del-
la sedia^ melyet mindenki ismer, s melyet talán minden képek 
között, legtöbbször másoltak le. Az anyai szeretet és boldog
ságnak ez legtündöklőbb kifejezése; és e tekintetben Rafael 
madonnája első mit Ámde nem csak anya volt szűz Mária, ki 
gyermekében boldog, de Isten-anya, továbbá oly teremtmény, 
ki bün nélkül vak, azután általa kaptuk az Üdvözítőt; ezen 
emberekhez való viszonya nem szakadt meg, hanem folyvást 
élénken lüktet a vallásban ; ime ennyi-féle tekintétben lehet a 
Boldogságos Szüzet ábrázolni, s igy a Mária-festők között több 
elsőséget lehet kijelölni, aszerint, amint különféle tulajdonainak 
ábrázolásához fogtak. Akik csupán az anyai érzelmet akarják 
kifejezni, azok közt első mii a világon a della sedia. Tartják is 
üveg^alatt, s mindig ülnek előtte ^másolók. 

Hanem tessék ezeket látni, mert a leírásból semmi haszna 
sincs. Van vagy 14 terem, ki győzné kincseiket csak fel is so
rolni ! Kétszáz forinton Velenczét, Paduát, Firenzét, Pisát, Livor-
nót meg lehet járni; főképen, ha otthon tesz készületeket, s ak
kor két hét elég. Az az öntudat, hogy a világ legelső képtárát 
láttuk, megérdemli, miszerint kétszáz forintot megtakarítsunk. 
Ezen öszvegen még Bolognában is kiszállhat, hol én csak dene
vérekkel foglalkoztam; Livoráó.t ha el is hagyja, nem veszít 
vele sokat. Menjünk át a gobelin-es folyosón, é& az Uffizi-palo-
tában vagyunk. Itt is sok a kép, szobor, régiség, bronzöntvény, 
ez mind napokat igényel; én csak kettőre szorítkozom, 
amit ha egyedül néz meg valaki húszszor egymás után, nem 
fogja megbánni. 

AzUffizi rendezői egy kupolás termet választották ki, s ide 
ami remeket a múzeum birt, elhelyezték. Ezen hajlékot „Tribu-
na^-nak hívják. Itt vannak Rafael, Correggio, Guido Reni ma
donnái. Spagnoletto Jeromosa, Veronese szent családja, hol az, 
Isten anyja oly örvendező alak, hogy vidámságra fakadunk 
nézésében. Itt vanDelsarto legszebb müve, az Isten anyja szent 
János és assisi sz. Ferencztől környezve. Erre monda az őr r 

3* 
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questo é il delirio dei pittorL Igaz is, e kép magával ragadja a 
nézőt s nem tudunk eltelni vele, mennyi örömöt szerzett már 
nekem egy finom photographiája, melyet sok keresés után va
lahogy megszereztem. Az Isten anyja karjain tartja a vidáman, 
majdnem csintalanul mosolygó kis Jézust, a „virgo intemerata" 
pedig gondolkozik, mintha fönséges hivatásáról elmélkednék. 
Azonban gyengíti e kép hatását egyrészt a jobbján levő mezte
len Venus Tiziántól, másrészt ugyan csak Venus szobra, mely 
épen e dicső kép elé van állitva. 

Ez azon medici Venus, melyet Tivoliban^ Hadrian villájá
nak romjai közt 13 darabra tördelve találtak. Kleomenes, Apol-
lodorus fia véste Athénben. Találták a XVI. században, Flo-
renczbe hozták 1680-ban. Egy német itész azt mondja róla, 
hogy jól van vésve, hanem kicsinynek alakítva. A fejben csak 
érzíékiseg és kaezérság rejlik, és azon közönséges furfang, mely 
nyomorult czélokra csekély eszközökkel rendelkezik. Mozdula
taiban nincs egyéb annál, mit akármely kéjhölgy is tenne 
hasonló helyzetben. Ez és a fölölte függő Tizian Venusa, a faj
talanság költészete, a szenvedélyek vihogása. Aki erről kétel
kednék, csak szemlélje kis tanulmánynyal a nézők arczait s 
meglátja, minő czélokat értek el e szoborral és képpel a művé
szek. *) Ez tehát nem „a női szépség eszménye", és habár „hő 
érzésekre gyújtja a kebleket", mint C s á s z á r hazánkfia mon
dottá, ilyetén hő indulatok gerjesztése a művészet méltóságán 
alul van. 

Van itt két terem, telve festők arczképeivel. En Angelico 
arczképét kerestem, mely nincs itt; ekképen át kellé betűznöm 
a művészek e hiuságvásárát. Nagyobb részt sajátmaguk ecsete 
alól kerültek k i ; nem csoda tehát, hogy a leggenialisabb, leg-
tetszetősb alakot adák édes maguknak. Van köztük sok hir-
szomjas műkedvelő, hiú asszony is, kik talán nehiny Venust 
másoltak, s ez által a halhatatlanok közé tolakodának. Ezek a 
lángoló tekintetek, világfáj dalom, a lángészkeresettség szinte 
nevetségessé teszik e gyülekezetet, mert az a gondolat támad ben
nünk, hogy hiszen olyan arczot vághattak a tükör előtt, aminő 
épen tetszett. És elvégre a legbutább arczot ugy rendbe-

*) Südfrüchte, ákizzenbucli eines Malers,'Fr. Pecht. Leipzig II. 
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szedhetni, hogy habár természetesség nélkül, de mégis eszesség 
mutató táblája legyen. 

A második műremek, melyet föl kell említenünk, a „Ni-
obe-csoportozat." Niobe, hét fiával és ugyanannyi lányával Di
anától meggyilkoltatott; ezek fájdalma, agonizálása van itt re
mekül ellő állitva. A m ü P r a x i t e l e s másolatának tartatik; 
Rómában találták 1583-ban és Medici Nándor a bibornok a 
pincio-i palotában. — melyben állítólag Galilei lakott— állítot
ta fel; később ide kerültek. Legszebb maga Niobe, kinek fájdal
ma nagyszerű, nem is áll az a testi kínban, hanem a lelki gyöt
relem kifejezése, minden torzulat nélkül. Mig a római L'aokon 
a testi fájdalmak alatt nyög, és arcza eltorzul, ez lesújtva is 
nyugodt, nemes maradt. Hatalmas alkotó erő kellett oda, hogy 
annyiféle módon lehessen kifejezni a szenvedést és haldoklást, 
mely e család pusztuló tagjain látszik. A fiukban dacz, kitörő 
de sikertelen boszu, a leányokban kérelem könyörérzetre, futa-
modás van kifejezve. Niobe legkisebb leányát védve, mintha 
mondaná : unicam minimam relinquite! 

A folyosón számos másoló ült, kik a múzeum remekeit 
többszörösiték! Azt a meggyőződést merítettem a müvek össze
hasonlításából, hogy jobb egy sikerült fénykép, mint középszerű 
másolat, mondhatnám szépen festett másolat. Delsarto egy má* 
solatáért 1Ö00 frankot kértek, s én jobban ismerek photogra-
phiámból az eredetire, mint ama másolatból, pedig van ott egy
nehány képzett festő is, hanem a másolatban csak egynehány 
vonás másitassék meg, elfordulunk tőle. Azt lehet mondani, hogy 
minden közönséges másolat : kifordított szőnyeg. 

Egyik teremben Michelangelo be nem végzett Brutus-át 
látni. Ugyanis hatalmas elméje megalkotván az alakot, vésni 
kezdette, hanem amint nagyjában kifaragta, eszébe jutott, hogy 
ez apagyilkos, kiesett a vésü kezéből s ugy áll a szobor; egy 
odairt vers igy beszéli el o történetet. Előttem csak nyert ez ál
tal a hírneves művész, ki a fesztészet-, építészet-, poézis- és 
szobrászatban remekelt, habár csak az utolsó tette világhírűvé. 
— Arcza a festők termében harmonizál életével, mert ész, tett
erő, határozottság és jámborság nyilatkozik mindkettőben. Van 
itt még sok néznivaló, a néző sok olyan képet fog találni, melyek
től roszul esik elválnia. Amint lemegy a meredek lépcsőn, künn 
az utczán Firenze nevezetes férfiait fogja látni márványba vésve, 
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oly finom munka ez, hogy sajnáljuk, miszerint künn vannak. 
E tájon nagy a zsibongás, az ivek alatt árulnak finom fényké
peket mesés olcsó áron. A. főtéren vagyunk. 

A palazzo vecchio városház és országgyűlési terem. Épült 
12(J8-bam a Savonarola ianácsára emelt tercrnb-m, 1000 ember 
tanácskozhatott, most két harmadában ülésez benne az ország
gyűlés. Egy éjjel nappal átlátszó óra, mely nem ütött, legin
kább maradt meg emlékemben. Épen bezár iák az egyik orszá
gos ülést, alig tartott húsz perczig, a miniszterek vörös padjain 
csak egy ült, a teremben pedig vagy 25 képviselő. A „vén pa
lotádnak nagyobb nevezetessége, hogy egy karcsú tornya va
gyon , mely fönn rovátkos tömböt képez, ez nagy ködben 
ócska liliomhoz hasonlít, s a liliom tudvalevőleg Firenze czi-
mere. Ilyen idomtalan épület alig van több a világon. A tér, 
valamint az utczák nagy lapos kövekkel vannak bélelve, me
lyek amilyen jók a talp alá, ép ugy roszak a patkó alatt, mind
untalan elesnek a fiakerlovak. A téren van a legfőbb omni-: 
busz-állomás, minden 5 perczben indulnak a város különféle tá
jaira, miáltal nem kell annyit költeni fiakerra. Innen és a temp
lomtérről könnyű a tájékozás, ez okon itt sem kell vezetőt 
fogadni. 

Vasárnapokon ki van nyitva a Boboli-kert, mely a Pitti-
palotán tul terjed el, nyesett fákban, tavakban szép kilátási 
pontokkal dicsekszik, és pogányistenek bujkálnak a fák árnyé
kaiban. 

A már emiitett cascinákon kivül, zöldbe rándulánk 
még Certosába. Három frankon kivitt a bérkocsi, az egy 
órányira fekvő, fehér barátok zárdájába. Szelid halmok felett 
uralkodva, az olajfák szürkés zöldjének közepén, mint óriási 
szőnyegen emelkedék a szép zárda. AlapitottaNicolo Acciajuoli 
1341-ben, ki Nápolyban a hires Camaldoli-t építette. Muratori 
mondja róla, hogy a sz. Lőrincz tiszteletére emelt kolostor erős
ségnek is volt szánva, ami kitetszik most is erős falaiból. Jelen
leg kevés szerzetes vagyon benne, ugy tetszik' 12, de ezek is ki
halásra szánvák. A templom és vagy 20 kápolnája telve van 
művészeti kincsekkel, azért tovább kell ott maradni fél óránál; 
mi kocsisunkkal ennyire megalkudtunk elég meggondolat
lanul, s hogy mellőzzük a veszekedést, fél óra múlva már 
ismét kocsiján voltunk. Perugino gyönyörű madonnáját alig ne-
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hány perczig szemléltük. Egy kápolna közepén .van egy püs
pök fekvő szobra DonateJlótól 5 ez talán legszebb sírkő a vilá
gon. A nehéz pluviale-n keresztül is látszik, hogy e tagok meg 
vannak dermedve, hogy tetem ez alak, nem is említve az ar-
czot, mely mielőtt a márványt érintenők, már is hideget éreztet 
velünk. A firenzeiek ide is temetkeznek, az udvar telve van 
szépfeliratu sirtáblákkal. Az udvar körül a szerzetesek lakai 
futnak; mindeniknek van szobája, konyhája, kamrája és elra
gadó kilátása a pompás gyönyörű vidékre, mert Ceríosa egyik 
előkelő pont. A szobát, melyben VI. Pius Rómából menekülvén 
hat hónapig lakott, szintén mutatják. A téres Ivfolyosón fest
mények neves művészektől. 

Végre megtekintjük a „baptisterium" keresztelő hajlékot 
mely a székestemplom előtt ál 1, s azelőtt, a 6 — 14 században 
kathedrális volt. Alakja nyolczszögü, hires három bronz ajtaja 
miatt. Az elsőt öntötte Andrea Pisano 1330-ban. A második (a 
legszebb, szemben a dómmal) Grhiberti müve, 1442-ből. Egész 
életét (40 évet) fordította e két műre,mert a harmadik is az öve, 
de ezek lettek ránézve a földi örökkévalóság ajtai. Oly tökély 
van kifejezve rajtok, hogy utánozhatlanok, főleg a ruházatban 
oly finom és uj redőhullámzatot hozott létre, hogy Michelangelo, 
Rafael sem múlják felül. A második ajtón 10 esemény az 
ószövetségből, a harmadikon Jézus elete ábrázoltatik. Kekem 
legjobban tetszett a sinai törvényhozás; a villámlás, az ijedés 
oly szembeötlő, hogy szinte véljük hallani a mennydörgést is.' 

Utolsó látogatásunk volt a világ legpompásabb sirtemplo-
mában, értem S. Lorenzóban a Medici-ek sírboltját. E helyen 
már 390-ben volt templom., melyet szent Ambrus szentelt föl. 
Mellőzöm a kijavított templomot, elhallgatom Michelangelo re
mekeit az uj sekrestyében, melyekkel az antik szobrázatot 
felülmulta s melyek hírnevét föntartják időn enyészeten ál; 
lépjünk be a herczegi kápolnába. Nyolczszögü aránytalanul 
magas, kupolás kápolna; falai a legdrágább márványmozaik 
kai fedvék, a kupolában pedig gyönyörű újkori freskók pom
páznak. Alant van a kripta, de a kápolnában is látni néhány 
gránit és zöld jáspis korporsót. Készült 1604-ben és 22 millió 
frankba került. Kábul az ember feje, mikor e pompát szemléli. 

Hanem elvégre megyünk, meri hiszen vége nem lenne, ha 
mindent föl akarnék említeni. A szállodai ügyleteket (négy 
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frankot naponkint egy szobáért két ágygyal) elvégezve, egy dél
után P i s a felé robogtunk. Az ut szép tájak közt vitt;.. megem
lítendő fölséges tekintetéért S. M i n i a t o d e i T e d e s c h i , és 
nem tudom melyik állomáson a mozgó kávéház. Ez nagy kere
ken járó sátor,,, mely Ízléssel alkotott terv szerint, süteményt, 
szalámit, gyümölcsöt, vizet, bort s egyéb enni-inni valót tartal
mazott, s a sínek hosszában odavonszolták, amerről kiabáltak. 
Öt perez alatt jóformán kielégítette az utazó közönséget. Pisá
ba érve, két órai időnk vala a nevezetességek megnézésére. Ami 
Pisa világhírét teszi, az egy pontban van, azért kocsit fogadva 
behajtattunk a város végén lévő székesegyház terére. 

Pisa régibb Trójánál, amire büszkék is történészei. A kö
zépkorban a tudósok, művészek gyülhelye volt, méltán olasz 
Athénnek nevezték. Katonai dicsősége is megérdemli, hogy 
megérintsük. 1542-ben bővített egyetemén hatvan tanszék volt, 
melyeken sokszor európai hirü tanárok ültek. A bővizű (mert 
esett) Arnón és a békés csendes utczákon áthaladva, csakhamar 
a konyult torony bókolt elénk. Szervus régi pajtás, hiszen te 
voltál az első kép, melyet festékkel bevontam, s a konyhaajtóra 
függesztettem; üdvözlégy tehát művészi zsengém tárgya, üd
vözlégy azért is, mert nálad megállapodtam, s annyit értek az 
ecset-kezeléshez, mint hajdú a harangöntéshez. Épült 1174-ben, 
de csak 1350-ben végezték be. Kívülről oszlopos csarnok csiga
alakban köríti, de nem mentünk fel, tehát nem is éreztük 
kapaszkodás közt hajlott állapotát. Hét harangja közt a legna
gyobb 120 mászat nyom, lengésök a hajlás ellentéíes oldalán 
történik. Határozottan mondják, hogy szándékosan építették 
görbén; miért ? Hihetőleg úgymond Pecht, az antik épületek fél
reértett utánzásából, melyekben gyöngén hajlott vonalok jőnek 
elő, az egyhangúság mellőzése végett, ezen épitéez pedig egye
nesen szabálytalanságba esett. Epitői hözt Bonnano, Inspruki 
Vilmos és Tommaso Pisano említtetnek. 

A székesegyház páratlan épület, Firenze és Roma után 
is van rajta mit bámulni. A pisaiak egy győzelem emlékére* 
melyet Palermo mellett 1063-ban a mórok felett nyertek, kezel
ték építeni, és 1118-ban II. Geláz pápa fölszentelte. Öt hajós 
bazilika, toscán ízlésben. Belül 68, nagyobbrészt antik szobor 
disziti. A menyezet talán leggazdagabb aranyozásban fénylik, 
amit láttam. Ennél dicsőbb diadalívet nem kapott még hadve-
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zér, mert ez azonkívül, hogy világra szóló emlék, a,-.teremtő fé
nyes trónjához volt vezetendő a bajnokvezért O r l a n d i - t . Az 
építészet remekeivel versenyez a belső elrendezés, a művészi 
öntvények, faragványok, képek.Delsarto Agnes-e elragadó kép. 
Láttuk Passenti rézlámpáját a XII. századból, melynek lóbázása 
1610. Galileit mint pisai mathesis-tanárt, az inga törvényeire 
figyelmeztette. De nem csak belülről gazdag e templom, hanem 
talán a legszebb homlokzata van, minden olaszországi székes
egyházak között. Ötvennyolez oszlop, öt osztályban, kedves ivek 
által összekapcsolva, díszíti egyik végét, mennyi kecs és ösz-
hangzat van e miiben!! Oly eredeti ezen épület, hogy nem lehet 
elfeledni alakját. Örültünk, hogy a vezető egyszersmind fény
képeket árul, s nyomban elláttuk magunkat a Szükségesekkel, 
mert végtelenül jól esik ama tájak kepeJLt birni, melyeket láttunk. 

A battistero (keresztelő kápolna) 1153-ból való. Diotisalvi 
müve ; a székesegyház Ízlésében, márványnyal fedett mü, nyolez-
szög alakja van és kupolába végződik. Olyan nagy, hogy kathed 
ralisnak válnék be. Hires szószékét nem láttuk, mert az őrt 
nem lehetett felkutatni, tehát csak kivül kerültük meg, bámulva 
a falak legtetején a gothisaló márvány csipkegallért, mely után 
jő a szerha. 

A temetőt (campo santo) alapította U b a l d o 1200-ban* 
hozván a szent földről ötvenhárom hajóval kálvária-földet, hogy 
belé temettessenek a pisai nagyok. Az egész egy csarnokos ud
var, melyet góth stylben 1283-ban épített Griovanni Pisano. A 
falak jeles frescokkal telvék Minthogy a frescoképeket nedves 
mészre kell festeni, némelyek mészképnek fordították, mások 
falképnek, amikor nem különböznék lényegesen a szobafestők 
rajzaitól, ennélfogva míg nem találnak rá illendő szót, csak a 
frescónál kell maradni. Most már nem temetnek ide. 

A dóm 1595-ik október 25-én egy ólom öntő hanyagsága 
miatt,, ki a tetőn dolgozott, elégett, s akkor elolvadtak a jeles 
bronzajtók is, melyeket 1180-ban Bonano öntött. Ujakat kellé 
készíteni, mire Gian Bologna rajzai és tanítványainak viasz
mintái nyomán, igy bronzba öntötte Pprtigiani, florenezi dömés 
szerzetes, rézöntő és építész, A mü Grhibertié után első a vilá
gon. A jeles művész, ki sokat öntött, épített, meghalt 1601-ik 
febr. 5-én, A firenzei Márkegyház évkönyveiben meg van élete 
és müveinek sorozata. 



A futtában leirt dolgok mind egy helyütt vannak. Mikor 
szótlanul bámultuk e döbbentő szépségeket, éreztem, hogy nem 
csak a torony görbe, hanem a dóm és fői* g a battistero sem áll 
egyenesen, hanem elfojtottam ez érzést, azt vélve, hogy a ko
nyult torony megingatta egyenmértékemet s azért láttam okot 
konyultnak ; hanem most ki merem mondani, mert egy hozzáértő 
is állítja, miszerint ezen épületek habár kis mértékben, szintén 
a konyult torony sorsát osztják. Saját izlés volt ez, egyedülisé-
gök feltüntetése végett. — Még egy általános tekintetet vetve 
az épületcsoportra s mélyen vésve emlékünkbe a látottakat, 
elhajtattunk. Az utczák amúgy is oly néptelenek, a paloták 
zajtalanok, nem csoda, hogy inkább a műremekek szellemi el
helyezésével foglalkoztunk, mintsem a város tekintetével. 

A hajdan hires köztársaság, melynek hajói bejárták az 
ösmert világot, mely versenyzett a legerősb államokkal, most 
harmincznégy ezer lakóval bír. Mind ama hatalomból, melylyel 
rendelkezett, gazdagságából, melyet elköltött, csak annak veszi 
hasznát, mit művészetre adott ki, ez még most is kamatoz be-
csületben^ és a látogatók is csak hagynak itt kis pénzmagot, a 
többiből azonban csak kinzó emlék maradt meg. Azt mondják, 
a tenger is elhagyta, mert hajdan tövéig terjedt, most pedig 
félóráig mentünk vasúton Livorüóig, amely a tenger part
ján épült. 

Fél kilenczig várakoztunk a csinos vasúti indóházban 
örülve hogy oly röviden végeztünk, pedig tovább kellett volna 
Pisában időznünk, mert van még egynehény másodrendű neve
zetessége. Hanem mikor egy nagy ut van előttünk, nem lehet 
a közbeeső tárgyakat nyugodtan és hosszasan elmélkedve 
szemlélni. 

III. Barcelona. 
Jaj de keserves emléke van előttünk Livornónak! A XVI. 

század elején még csak falu volt', a Medici-ek alatt, ami gonosz-
tevő^elszabadult a gályáról, szökött katona, lázadó, hamis pénz-
csináló, még mórok is Spanyolországból, mind ide menekültek s 
polgárjogot nyertek; most nyolczvan ezer Inkója van, de őseinek 
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jelleme fönmaradt az unokákban is. Leszállva a vasútról, gyér 
világításban csúnya, rablókhoz hasonló nép ragadta meg tás
kánkat ; de néhányat ellökve az útról, kiszabadultunk. Ekkor 
meg viharos piszszegés zúdult felénk ; már minő bódult nép ez 
itt, nem jöttünk vendégszerepelni, hogy előre is kipiszegjenek! 
Az a bomlott szokásuk van itt a bérkocsisoknak, hogy torkuk 
szakadtából piszegnek az utajara. Megalkudva egyikkel, bevitt a 
városba, a tenger-partra (sbarco), mert a tiz órára jelzett „Ve-
nezia"-ra váltottunk jegyet, mely Genuába volt menendő; itt 
akartuk bevárni a hajót. Es most kezdődött a tengeri utazás ke
serves tanórája. 

Megszoktuk már, hogy tisztességes teremben várjuk a du
nai gőzhajót; itt pedig egy a főtéren lévő kávéházba utasítot
tak, hogy rendeljünk figyelőt a dühösen kínálkozó bárkások 
közöl, s addig a kávéházban várakozzunk. De viharos volt a 
tenger, nincs kilátás rá, hogy éjfél előtt megérkezzék a hajó ; 
tehát egész éjjel kell virasztani, azért pedig tíz frankot fizetni! 
Az emberek, kiktől tanácsot kértünk, hidegen azt felelték, hogy 
lyénkor bajos az utazás. Sokáig várakoztunk a kávéházban, 

éjfélt is ütött, onnét el kellett mennünk, meit becsukták. A pos
tás, ki a leveleket, pénzeket több csomagban hozta Florenczböl, 
szintén a tengerparton nyújtózkodott és várta a hajót; a zivatar 
zúgott, a hajó eljövetelének reménye perezenkint veszett. Szobát 
fogadtunk tehát, locanda delle isole brittaniche, s lefeküdtünk. 
A szél fütyült az ajtóréseken, néha mint ha intene : ne menjetek, 
mert bele vesztek; közönségesen is irtóztató jelenéseket köl
csönöz a fantasia a szélnek, hátha még először száll tengerre az 
ember, s a tenger haragos, bizony elszorul az ember szive. Két 
órakor bekopogtat a lazzaroni bárkás, s jelenti, hogy itt a hajó, 
menjünk tehát, mert reggelig nem fog várni. Ugy véltük, hogy 
igazat beszél, hanem ily viharban, mely a vendéglő ablakait is 
csapdosta, határozottan visszautasítottuk, hogy habár 18 fran
kon még Firenzében jegyet váltottunk is, nem megyünk, ha 
nem vár reggelig, menjen, s a bárkást elküldöttük. Nyilván az
ért ijesztett, mert még többet akart kicsikarni; ijedékeny lel
künk azonban rémeket látott; elképzeltük, miképen taszit le a 
tengerbe, miután kifosztott s a zúduló orkánban senki sem 
hallja kiáltásunkat, vagy hogy elsülyed a bárka, mert a tengerhez 
képest, biz az csak lélekvesztő, és messze a parttól horgonyoz-
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nak a gőzösök. Nem aludtam egész éjjel; mert rémképek fut
kostak agyamon keresztül, s elhatároztuk; hogy szárazon me
gyünk; a oenis-ihegyen B a r c e l o n a b a . A szél egyre dúdolt 
értelmetlenül magában, s aludni nem engedett. Öt órakor ismét 
eljött a gaz ficzkó, hogy a hajó itt maradt; s hét órakor a sík 
tengerre száll Nappal mégis bátrabbak voltunk; de annyira 
nem, hogy lealkudtunk volna az öt frankból, melyeket a négy 
órai nyugvásért kértek* Keserű kedélylyel a bárkába szálltunk s 
fél óra alatt a Venezia gőzösen voltunk. A bárkás olyannyira 
szemtelen volt, hogy a tiz frankon felül még borravalót is kért, 
de nem kapott. 

A kikötőben nem éreztük a horgonyzó hajó ingását, ké
nyelmesen elhelyezkedtünk, s a kiszenvedt keserűségeket feled
ni kezdtük. Elismertük utóvégre, hogy Livornó szép modern 
város, rendes utczái, pompás terei vannaí:., habár néhány szobron 
kivül egyéb nevezetessége nincs. Sőt némi kollemes érzetek is 
fejlődtek a tűnődés által lehangolt kedélyünkben, mert á tengeri 
ut, ha először szivarzunk reszkető vitorla alatt; némi ujdon
sági ingerrel bir. De bezzeg nem tartott sokáig az enyhületf 
amint kiértünk a kikötő falán, hajónk sajka módra tánczolni 
kezdett; és lóditóbb lett az ingás, mentől inkább távoztunk. A 
városfalakat oltalmazó, csak ugy összedobált sziklába, ugy üt
között a hullám, hogy három ölnyire fehér habbá változva, csap
kodtak a mozdulatlan szirtre. Legjobb ilyenkor hanyatt feküd
ni és nem enni semmit. Utazó vala az első és második helyen 
vagy tizenöt. Egyik része küszködött a tengeri betegséggel; a 
a másik tántorgott a hajón föl alá. Nevetséges jelenetek fordul
nak ilyenkor elő. Komolyan neki indul valamelyik, s pillanat 
alatt ugy ellóditja az ingás, hogy kapkodva a hajó- széléhez 
egészen más irányban találja magát. Nem birván óra hoszszat 
feküdni, bele bámultam inkább a háborgó tengerbe, melynek 
vize időnkint változott, a legszebb zöldből a kéken át, sötét ténta 
szint vett föl. Ebédkor egyik útitársunk monda, hogy szükséges 
ilyenkor kicsit enni. Szót fogadtam s az első helyről egy, a má
sodikról én,-, együtt ettünk. Keretekben hozá a balancirozó pinczér 
a tányérokat és sültet 5 keveset ettem is. Ez hiba volt, mert igy 
vetettem meg alapját a fél perczig tartott tengeri nyavalyának. — 
Szerencse, hogy kedvező irányban zúgott a vihar, kifeszitették 
a vitorlákat és négy órakor már G e n na előtt álltunk. 
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Genuának méltán adtak a „büszke" minőnyt, „la superba", 
mert már vidéke is magasztos. Nagyszerű félkörben terjed el a 
tengerparton ; a dombok, begyek házakkal, templomokkal fed-
vék. Ez is oly vidék, hogy szívesen telepednénk le benne. A 
hotel de la ville szállodában helyet foglalva, a várost megtekin
teni mentünk. Hat emeletes házak, szűk utczák csak a régi ré
szeket jellemzik; Genua halad a korral, gazdag lakóinak pénze 
is van, tehát építkezik. Ízléssel, gazdagon. A hatalmas, szabad 
kikötő, melyben hatszáz hajó horgonyzott, a világ kincseit gyűjti 
számára, messze terjedő bástyái, őrtornyokkal a hegyeken, 
azokat megőrizni segitik. Már Strabo emporium totius Liguriae-
nek nevezte el. Aparton sínek futnak, melyeken a tengeri árukat a 
vasútra viszik. Egy magaslaton van az „aqua sola" nevű sétány, 
két terebélyes szökőkúttal, honnan fejedelmi kilátás nyílik a he
gyekbe, tengerre egyiránt. Egy kifogásom volt, a Rossiai-kávé-
házban a nápolyi modorú, azaz kemény fagylalt példaszerűen rósz 
és drága volt. A nők többnyire fehér fátyolt hordának. A fér
fiak jelleg nélküli arczaikról nevezetesek. Az éjszaki villámlás 
és eget-földet rázkódható mennydörgés alatt jól esett az alvás. 
Másnap az „Annunziata" egyházban, mert szent István király 
ünnepe volt, misét mondottam. Ez a legpompásabb templom Ge-
nuában ; a mennyezet pazar aranyozása szinte bevilágitja a 
templomot. Azelőtt kapuczinusoké volt, most tizenegy papot ren
delt oda a kormány. A főnök a custode, piarista, a többi káplá-
nyok különféle szerzetekből valók, csak a templomban szabad 
viselniök szerzetesi ruhát. Szent Lőrinez temploma különféle 
stylban épült; homlokzata fehér-fekete márványnyal van kirak
va. Itt mutatják ker. szent János sirját és lánezait. Megnéztem 
a szent Ambrusét is, mely szintén gazdag aranyozásáért hires. 

Minthogy erősen építkezik a város, egyenes utezákat 
hagynak, azért könnyű benne magunkat tájékozni. Egyik dísze 
Oolumbus pompás emléke, ki egy közeli faluból származott. 
Megjártuk minden szegzugát, hátra volt jegyet váltani Mar
s e i l l e - b e . Habár csak imént szabadultunk meg a tenger ré
meitől, ismét vizre szálltunk, 32 frankot fizetve a második he
lyen. Az „Egyptien" uj franczia hajó volt, tiszta rendes és pontos 
szolgálattal. Négy óráig tartott a teher fölvitele, pedig két emelő
gőzgéppel dolgoztak. Itt már nyugodtak valánk, azt vélve, hogy 
ily rettenetes tömeggel csak nem fog lapdázni a tenger. Amint 
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öt órakor elindultunk, nem is volt "észrevehető az ingás, habár 
egy hajós mindamellett monda, hogy „niare niosso", háborgós a 
tenger. A kikötőn kiérve, egy harangszó elvette a kedvemet, 
A tenger egy vészes helyének megjelölése végett, (vagy talán vi-
harniérő volt ?) két négyszögölnyi talpon, harangláb állott, s azon 
vagy ötven fontos harang, s igy amily mértékben a talpot hány-
torgatták a habok, azon mértékben szólt a harang, Ugy tűnt fel 
ez, mint mikor kivégzésre menőnek csendítenek, sőt ijesztőb
ben • mert a hullám nem értvén a rendes harangozáshoz, mint 
veszély idején szokás, rémségesen kongatta, tehát egyszerre 
volt a halál és pusztulás vészharangja. Amint a sík tengerre ér
tünk, hajónkat néhány ezer mázsával, kénye kedve szerint do
bálta a hullám. Csak a hyers-i szigetek között, hol mellbetegek 
időznek, volt a tenger csendes. Láttuk ekkor Hyers városát, 
hol 1663 született M a s s i l o n hires franczia szónok. Utunk 
harmincz óráig tartott, mert szembe fujt a vihar, s csak másnap 
késő este értünk Mars ciliebe. Egyedül itt kérték útlevelünket, 
s mivel láttamozva volt a követség által, legott vissza is adták. 
Az útitársakkal egy ltssai hajókapitány és egy anconai nyom
dász, kikkel jól mulattunk a vészzivatar közt is; velünk j övének 
a városba, melyet gyönyörűen kivilágítva találtunk ; a kávéhá
zak, névszerint a C a n ab i é r e-főutczában, sehol sem tettek 
oly varázshatást ránk, mint itt. Másnap megnézésre sem méltatva 
a 250 ezernyi lakóval dicsekedő, s már a görögök által látogatott 
várost, a pályafőhez hajtattunk,jegyet váltva P e r p i g n a n b a . 

Milyen kedves volt ekkor vasúton a harmadik hely is! 
Elvégre állandóságot éreztünk talpaink alatt, holott fejünk még 
néha szédült a kiállóit hánykóelások miatt. Habár nem lettünk 
betegek a második tengeri utón, de a nyavalygók látása, kik 
közöl némelyek a mi ebédeink alatt is folyvást jajgatának, bel-
sejök érzelmeit napvilágra hozva, oly undorodás fogott el, hogy 
a rágondolás is émelygést okozott. Most már az üde levegőn 
feledni kezdtük a kiáliott sanyarúságot, főképen miután a R o -
g n a c melletti, hat perczig tartó alaguton kibújva, szakadatlanul 
kedves tájak között vitt a pálya. Elhagytuk a régi dicsőségben 
fürdő A r 1 e s t, az egészséges legéről nevezetes M o.n t p e 11 i e r-t 
a régi emlékekre büszke N í m e s - t , Tarasconban sokáig tartó 
kocsiváltás. Mindezekről érdemes lenne szót váltani, hanem ben
nünket üz a türelmetlenség, mi Spanyolországba igyekszünk; 
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nem is állapoclánk meg csak Perpignánban, mely ugyan Fran-
cziaországhoz tartozik,hanem szokásaira nézve spanyol. Este volt 
amint leszálltunk;- a várótermek elején van az omnibus-hivatal, 
mely Geronába szállít Húsz frankot fizettünk első kelyen, bele
számítva a vasutat B a r c e 1 ó n á i g, harmadik helyen. Legott 
omnibuszba kergettek, s a bástyával, felhúzható hidakkal körül
vett városba szállítottak, honnét tiz órakor indulandók valánk. 

A diligencia- (olv. dilichensia, társaskocsi) hivatalnál nagy 
lámpásra irva olvastuk az első spanyol czimet: despacho.de las 
diligencias. Itt tettek le, hogy most már nézzünk a városba; 
de tízre itt legyünk, mert akkor pontban történik az utazás. 
Szét is mentüak, de csarnokos házaknál, egyszerű utczáknál 
rgyebet nem láttunk. Amint a kávéház előtt fagylaltozva ültünk, 
zeneszek állapodtak meg előttünk, és rágyújtottak valami indu
lóféle darabra. Két klarinét, három hosszú szerkezetű, szétvon
ható trombitába fújtak, de oly rikácsoló hangokat adtak, hogy 
kiállhatatlan a fülnek. A vendégek mind a zenészeket; mind a 
fáklyavivő gyerekeket sörrel kínálták meg. Az előadást a körül
állók musette-nek hívták. 

Fél tízkor előjárt a diligencia, lajtorját állítottak melléje, 
hogy felrakják a poggyászt. Oly rémséges épület ez a batár? 
hogy egyszer mindenkorra alkatrészeit elő kell adnom, különben 
a szíves olvasó meg nem ért. Kereke csak négy, hanem azok 
felett van olyan földszin, mely három részre oszlik. Hátulról nyí
lik a rotonda, négy ember számára való üléssel, kik kettenkint 
szembe néznek egymással. Következik az interior, mely olda
lakról nyilik, itt hatan ülnek, szintén egymással szemben, a ber-
lina a lovak felöl nyilik s háromra van számítva. Ez, az interi-
orral első helynek számíttatik, a rotonda másodiknak, hátra van 
a harmadik, ez a banquetta, mely már első emeleten van, t. i. a 
berlina felett A mi tér van az első emeleten, az interior és ro
tonda felett, azt abroncsokon nyugvó bőrrel behúzzák és ez a 
poggyász-raktár. Szükség esetében ide is jutnak utazók, amikor 
a táskák és bőröndök felett lehet elterpeszkedni, de ülni rende
sen lehetetlen. Minthogy ilyen bárkában nem egy napot, éjét 
töltöttünk, megbocsátható ezen körülményes leírás; a diligencia 
sokszor szerepel, daczára a temérdek vasútnak. 

A bástya kapuja ft-lett egy Máriaszobur fénylett, mely 
mellett két gázláng lobogott; ha nem jött volna önkényt az 

http://despacho.de
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Isten akaratjába való megnyugvás eszünkbe, e szép szobor is 
emlékeztetett volna, hogy a nagy utat megkezdve, kérjük ki az 
Isten áldását Ugy is tevénk. Sohasem érzi az ember az isteni 
gondviselés édes tanának bizonyosságát annyira, mint utazásban. 
Annyi lehető veszély környez, melyeket elképzelni sem bí
runk, annál kevésbbé elhárítani magunk erejéből, s az Úristen 
minden érdemünk nélkül mégis megment a bajoktól. Senkisem 
ad őszintébb hálát az Istennek, mint az utazó, mikor haza kerül. 

Az ínterior-ban két fiatal spanyol ur vala útitársunk, kik 
nejeikkel a négy szélső helyet foglalták el, ím tehAt középen 
maradtunk; ebben az volt a kellemetlen, hogy álmos fejét le 
nem hajthatja az ember. Az ismerkedés franeziául történt, s 
útitársaink csakhamar elaludtak; mi is azt teszszük, hanem eb
ben a présben hova hajtom árva fejemet, még csak szundikál
nom sem volt szabad, mert fejem könnyen a mellettem ülő két 
uri hölgy vállára esett volna, s ezt az hibát a világért sem kö
vettem volna el. Virasztottam tehát, szokatlan kínok között. Ló-
váltáskor felhorkantak spanyolaink, de miután nejeiket kikér
dezték, hogy nincs-e valamire szükségök, ismét elaluvának. 
J u n q u e r a az első spanyol hely, itt általános vizsgálat tarta
tott, s emiatt le kellé szállni, ami nekem mozdulatlan szenvedé
seimben egy kis változatosságot szerzett. A vámőrök épen 
nem voltak kiváncsiak, elhitték, hogy nincs „registralni" 
való. Felültünk ismét, egész F i g u e r a s- i g hallgatva utazunk. 
Figuerasban alig vártam, hogy csokoládét vehessek magam
hoz, teljesült is kivánatom, hanem biz ezt nem csak kis 
mértékben adják, de oly keserű, hogy ha édes kétszer
sülttel nem eszszük, középeurópai gyomornak emészthetlen 
s távol áll a mienktol, azért én legtöbbnyire ez utóbbit is pa
rancsoltam, melynek a spanyoloknál á la frances a neve. 

Ha legalább mint azelőtt szokás volt, mayoral és zagal 
működtek volna batárunk tovaszállitásában, ezeknek kur-
jantásain elmulattam volna, hanem ezek helyett komoly kocsis 
ül ta bakon, ki egy árva szóval sem nógatta a befogott öszvére
ket. Már is tépelődtem, hogy talán későn jöttem Spanyolország
ba, az eredetiségek elmultak, s én csak a közönséges, nálunk is 
szokásos életet fogom találni. Így járunk minden eredetiséggel, 
a sok élez és gúny lesúrolja a különcz, az érdekes egyénisége
ket. Némely emberben megvannak az alapföltételek, hogy ere-
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deti bolondnak növekedjék fel, de a gunyor ostorai elterelik a 
megkezdett útról, csak a sokaság példányait szaporítja. Ilyen 
aggodalmaim voltak a zagal miatt, azonban a jóllakásig része
sültem én ezen élvezetben; Andalusia és Grallieziában egyaránt, 
csak itt a határon szűnt meg e modor néhány év előtt Minden
esetre jó mégis, hogy ez évben mentem oda, mert a javában 
tomboló forradalom az eredetiségek számos szirmait fogja letör
ni, s igy meg vannak mentve a magyar irodalom nézve. (!) 

Miután jó reggelt kivántunk egymásnak, a spanyol csalá
dok .nyel vökön kezdenek beszélni. És nagy lön rémülé
sem, mikor oly rettenetes keveset értettem meg a nyilsebességű 
szájmozgatásból. Itthon spanyolnak adtam ki magam,, eleget 
nyakgatván a nyelvtant és szótárt, és most akár eladhatnának 
^ spanyolok. El nem gondoltam ugyanis, hogy a fülnek külön 
országa van, hogy ez önálló tehetség, sigy külön előadásra szo
rul, mely egészen természetéhez legyen alkalmazva ; a fülnek is 
meg kell szoknia a szavakat, s egy heti gyakorlat után jóformán 
keresztül veri magát az utas, ha otthon áttanulta a nyelvtant. A 
mi spanyoljaink udvarias művelt emberek voltak, a jobboldali 
Valenciában, emez Barcelonában lakott, most haza tartottak. 
Mindenben a legszivélyesben adtak tanácsot s a szavak javítá
sában finom tapintattal bírtak. Az egyik ur monda, hogy örül 
azon, ha Magyarországban is tanulják a spanyol nyelvet. Ugyan
ez állitá, miszerint most bátran utazhatunk, nem kell félni a 
forradalomtól, hanem egy hónap múlva olyan zendülés támad, 
hogy országvilág látta párját, és nem tudni, nem fog-e a dynas-
tia elűzésével végződni. Csak egy napot hibázott, mert sept. 19. 
kitört s most már azon is tul vannak, mit útitársunk a dynastiáról 
mondott. Ebédre baj nélkül valahogy Gerona-ba koczogtunk. 

A tájék" erre felé szép, hegyek völgyek változnak ölében, 
a távolban kékellnek a pyrenei magaslatok. Sajátságos azonban, 
hogy mig egész Spanyolországban a legjobb karban lévő köhi-
dakat találtunk (igaz, hogy régi szerzetesek épitették), itt két 
folyón, tehát nem patakon, kellett átmennünk, s a küllők az 
agyig merültek vizbe. Megtörténik néha, hogy két, három na
pig várakozik a diligencia, mikor kiárad a folyó. Mintha mu-

¥ tatni akarnák, hogy nem törődnek a külföld, nevezetesen afran-
cziák Ítéletével, inkább engedik beleveszni a postákat, utasokat 
No de ki is kapnak ebbeli hanyagságukért, a mi nyilván a kor-
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niány hibája. Az egyik franczia iró mondja: „Afrika a pyrenei 
hegyeknél kezdődik; a polgárosult Európa végső országa Fran-
cziaorázág." „Miképen is történhetett — mondja egy másik — 
hogy a világ legműveltebb országának szomszédja, egy egészen 
barbár nemzet ?u Ez nem igaz, mert habár én nem látok itt 
mindent oly arany szinben; mint L o r i n s e r , S t o l c z Albán 
vagy B a u m s t a r k , az sem igaz, a mivel a nemesjellemű né
pet ellenségei rágalmazzák. Semmiféle elfogultságot sem vittem 
magammal, hidegen veszem a dolgokat, azért reméllem, hogy 
tárgyilagos leszek s hü képét fogom adni a spanyol állapotoknak. 

Gr e r o n a már egészen spanyol város, szűk utczáin va
lódi kín járni, oly döczögős a kövezete; a spanyol viselet itt már 
általános. ÍTévszerint a piros sapkát, a gorát, itt már minden pa
raszt viseli. Ez nem egyéb, mint két arasznyi posztó zsacskó, 
melynek gömbölyű vége diszitmény gyanánt lelóg a vállra, 
vagy összehajtva napellenzőnek használtatik. Az általános be
nyomás sötét és szomorú. Vasárnap volt, sok őgyelgő nép bá
multa rohanó szekerünket. Meglepett, hogy nem csak nyitva 
voltak a boltok mind, hanem dolgoztak is az emberek, csakúgy 
mint köznapon. Koldus is meglehetős számmal fogott körül és 
szánalmas hangon per morte de Diós alamizsnát kértek. Azon idő
ben^ mikor Gerona egy herczegség fővárosa volt,s czimét az ara-
goniai királyfiak legidősbje viselte, a történet emliti, hogy a 
most is fönálló bástyákon bátor nők harezoltak, és az 1225 óta 
kiállott ostromokon, egész 1809-ig kevés védelmi ütközet vala, 
melyben számos nő nem esett volna el. Az utóbb említett évben 
a franeziák 20 ezer bombát lődöztek belé, 9 ezer spanyol esett 
el, de mégis ci?ak éhség által vették be az ostromlók, miután 
már 7 hónapig tartott a vivás. A legújabb időben arról neve
zetes, hogy innen küldözgeti Don Jose Orense, hires köztársa
sági proclamátióit; azon esetben, ha Spanyolország egyedural
mat választana, Catalooiának tanácsolja az elszakadást. 

A vaspálya kedves tájak, virágzó kis városok közt halad el; 
errefelé a nép, valamint általában a catalunai felette szorgalmas, 
azért vidéke Európa bármely tájaival kiállja a versenyt. Az ut 
négy óráig tartott, a waggonok olyanok mint nálunk, az ár cse
kély, a szolgálat pontos. Mikor Spanyolországba készültem, el
olvastam egy tuczat utazási leírást, egyikben mondatott, hogy 
Spanyolországban a vasutak rendesen elkésnek. Szó sincs elké-
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sésről, négy órakor az barcellonai indóházba robogtunk. Alig 
szűnt meg a kerékcsattogás, éktelen lárma üti meg füleinket. 
Kérdeztünk: mi ez, talán forradalom tört ki ? „A szomszédban 
van a színkör, ép most van a bika viadal, s mulat a közönség, 
bizonyosan jó vad bikák léptek fel, innen a zsivaj.tt'No ez kell 
nekünk, mondám, azért hát rajta siessünk, mindenáron a zsin-
körbe. Rendes társaskocsi közlekedés van itt és szabott áron (két 
reál) viszik szállodákba az utast 

Legjobb szálloda a „cuatro nacionesK hotel, mi azonban a 
fonda vieja de los caballeros-ba mentünk, mely egy spanyol 
pap által, kivel tengeren utaztunk, a „Rivista sémánál" szer
kesztője által ajánltatott. Ez azonban piszkos vendéglő, s a ren
detlenség látása lehangoló érzést szült bennünk. A sötét szobá
ban keletkezett azon fogadásunk, hogy ezentúl kivétel nélkül 
a legelső szállodákba megyünk, a mit nem lehet nem ajánlanom 
mindenkinek. Ki tovább időzni szándékozik, magánszállást fo-
gadjon,%asa de huespedes, amely sokkal olcsóbb. Elhelyezkedve 
a kellemetlen szálláson, kiindultunk a városba. Annyiban könnyű 
lenne a tájékozás, hogy a várost keresztül metszi a rambk, 
fákkal kiültetett széles fő utcza, boulevard, mig oldalain kocsik ? 

középen árnyékban járnak a gyalogok, Folyvást öntözik, tehát 
kellemes rajta az időzés, hossza félórányi. Legott tájékoztuk 
magunkat s térrajzunk segítségével bebotlottunk a cirkusba 
Már vége felé járta, azért nem is akartak a pénztárnokok be
ereszteni, síiig elvégre a vállalkozóhoz fölebbeztük ügyünket, 
ki egy francon (4 reál) bebocsátott. 

A cirkus 17 ezer embert befogad, jóformán teli volt, még 
a páholyok is. Ez azonban nem a legnagyobb; mert elsőrendüek 
Xéres de la Frontéra-, Madrid- és Valenciában vannak. Epén 
szamáron nyargalt egy növendék viador, amint nekiment a bika 
s földre dobta. Ez ugyanis csak bikaüzés volt. A játék elején 
ledöfnek két- három bikát a többinek szarvait bekötik, azaz el
veszik élőket, novillo embalado, s ugy birkóznak velők; nem is 
vadakat, hanem felserdült ifjonczokat, két éves bikákat alkal
maznak. Mondhatnók, hogy ez csak gyakorló iskolája a viado
roknak, kitűnt ez íőleg az utolsó két jelenetből. Ugyanis egy 
bikának kóczczal felruházott szarvai közé, vörös szövetcsillagot 
alkalmaztak, s a játékrajz szerint 80 reált (8 p. frt) kap, a ki 
másnak segélye nélkül leveszi Természetes, hogy sok nép ro-
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tant a küzdhomokra, merő suhanczok. Meglátszott rajtok, hogy 
némelyik egészen ujoncz s félve indult a bika nyomában tóduló 
tettrevágyó fiatalság után ; mihelyt feléje mozdult a bika, rög
tön átvetette magát a párkányon. Ugy látszott, hogy kezdetben 
inkább a szökésben gyakorolja magát. Mások bátran közeled
tek, kezöket a rózsa után terjesztve, hogy mikor döfésre hajol 
az állat, lekapják s félre ugorhassanak; ez azonban nem oly 
könnyű, mert a bika sebesen veti fel nyakát s nem egyet háta 
végénél ugy dobott fel, hogy rengett bele nevetéstői a kör. Né
melyik betöri a fejét, de ez itt nem is szerencsétlenség, hanem 
valami eszeveszett dicsőségnek tartják. Egyet véresen kivezettek, 
s mikor künn előttünk a közönség elvonult, a sebzett dalia be
kötött fejjel, mint győzelmi babérral nézett körül. Mikor na
gyon sarkukban van a bika, hasra vetik le magukat; ilyenkor 
a mozdulatlanul fekvő suhanczra rábámul a bika, nem tiporja 
el, hanem haragosan fölvetve fejét, tovább megy és méltóbb el
lent keres. A ki aztán lekapja a rózsát, azt vállukra emelik, és 
a cirkuson körülhordozzák. Az illető, a lelkesedés e nemét ilyen
kor nem annyira becsüli, mint a 80 reált, azért ott hagyja az 
éljenző csoportot és a vállalkozóhoz siet, ki azt a hely szinén 
kifizeti. A fáradt bikát visszakergették, s teli lett a.cirkus fiuk
kal, kiknek csak álmaikban fordul elő még a dicső matadori 
pálya; azonban mint az uszní-tanuló, csak a parton időz, ezek is 
csak a kör szélein ugrándoznak, megkísértve a párkány-ugrá
sokat Miután a zenekar elvégezte a hős tiszteletére fujt indulót, 
más bikát eresztettek be, melynek rózsája csak 60 reált ért. A 
mint ez vágtatva berohant, megtisztult az elemi kezdőktől a 
cirkus, s csupán a gyakornokok maradtak benn* Sok kergetés 
után az egyik hátulrűl ment neki s lekapta a rózsát, mire szét
mentünk. Ez mint mondám csak csekélység, egy valódi corrida-
hoz, minőt Cordovában láttam, s melyet tőről hegyig, illető helyen 
leirok. Egyébiránt erre is rendes tervrajz adatott k i ; hol a játék 
sora, névszerint a leölendő három bika eredete, szine, jele (hogy 
tudja a közönség, kinek majorjából került elő,) azután az egész 
működő személyzet, voltak vagy 25-en, körülményesen előadatik. 
Egyszersmind intetik a közönség, hogy narancs-héjat, baraczk-
magot a körbe ne dobáljanak, több bikát mint a hirdetésben 
igértetik, ne kívánjanak; végre következnek a helyárak. 

Mi örültünk, hogy alig léptünk be Spanyolországba, már 
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is egy világhirü nevezetességet, cosa d'Espana-t láttunk. „Spa
nyol dolognak" hívják az ibériai szigetnek sajátságait. Még vi
lágos volt; mikor elhagytak a kört, tehát a város főbb utczái-
nak megtekintésére indultunk. Barcelona méltó helyet foglal el 
az európai nagy városok között, még tisztaságra nézve i s ; la
kosainak száma 200 ezer. A köz és magánépületek közt van 
sok grandiosus, mint a városház, királyi palota; börze, vámház 
stb. 3 szinháza között a Liceo szinház legnagyobb Európában, 
mert 4000 embert fogad be, kik 12 perez alatt kimehetnek. Ut-
czái között legszebb a Ferdinánd-uteza, mely a gazdag keres
kedők és vásárlók központja, En csak a kirakatok Ízléses gaz
dagságát bámultam. Szőnyeg, ruha, kristály, ezüst arany éksze
rek gazdag választékban ragyogtak elénk, s ez mind öatalonia 
iparának eredménye. Egy diszes czukrász-bolt kirakatában, La-
cordaire-, Pius-czukorkát, Antonelli-naranesszeleteket árultak; 
nyilván azért czimezik igy, mert ezen módon nagyobb keletnek 
örvendenek gyártmányaik. Járkálás közben, egy templomba is 
mentünk „Santa Maria del mar,04 mely szép csuesives portaié 
által keltett figyelmet. Épült 1328-ban. A csucsiven felül Urunk 
ül, kiterjesztett kezekkel, áldva a két oldalon térdelő Máriát és 
Magdolnát'. Az épület három hajóra oszlik, elegáns góth styl 
tűnik elő a részletekben is.*) A templom közepén egy különféle 
színekben festett ravatal állott; azt gondoltam, gyászmisére 
tesznek készületeket, de nem birt ez hasonlatossággal a gyász* 
ravatallal. Közelebbről néztük meg, mert nemcsak sötétek a 
spanyol templomok; hanem este felé is volt, s észrevettük, hogy 

*) Vannak Spanyolországban, kik a góth építészetet német vagy ger
mán stylnek nevezik. Ezen téves felfogást a németek terjesztették, s bitor
lásuk jó ideig türetett, mert a régészet majdnem századunk negyedik évtizedé
ig nem juthatott el a csúcsíves styl első forrásához. Most azonban vitán felül 
áll, hogy ez franczia styl, hogy egy egész századdal volt elébb használatban a 
francziáknál, mint a németeknél; továbbá, hogy annak léptenkinti fejlődését 
Prancziaországban látjuk, holott Németországban már kími véltnek találjuk, 
s még a kölni dom is a franczia iskola szülöttjének tekinthető. Hiszen &gy a 
XII. század vége felé élt sváb krónika iró, a csuesives stylt ?)opus franci ge-
numa-nak nevezi. Nóvszerint Paris táján keletkezett és a at. denis-i apátsági 
templom, melyet most javítanak, a csúcsíves styl kiindulási pontjának nevez
hető, vagy legalább is e templom, mint annak első teremtménye, a csúcsíves 
styl kezdetén áll. Ezen többé senki sem kételkedik, a ki az elmúlt tiz évben 
megjelent, e tudományt tárgyaló könyveket olvasta, V. Ö. Budapesti Szemle 
1860. XI. kötet 318 sk. 1. H e n s z l m a n jeles értekezését. 
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a ravatalon elég jő faragványu nő fekszik diesőületi sugárral a 
fej körül. Az egyházfitól tudtuk meg, hogy ez szűz Mária el-
nyugvásának jelvénye, mely az egész mennybeviteli nyolczad 
alatt, a templom közepén áll s a tövében lévő oltáron misék 
mondatnak. Nem egyéb ez, mint tovább vitele az egyházunkban 
alkalmazott elvnek, hogy a mi igaz és szent, arra az érzékekkel 
biró embert, érzéki alakban is kell tanítani. Ránk sötétedett a 
templom, máris csak egy oltár előtt pislogó mécs közelébe gyűlt 
néhány imádkozó, az egyházfi is csörömpölt kulcsaival, elvonul
tunk mi is, végső utunk volt a rambla. 

Eitkán látni szebb világítást, mint eme hatalmas sétatéren 
van. Ez Barcelonának váczi utczája, hol azonban nem csak az 
elegáns világ, hanem a koldustól kezdve a herczegig, minden 
ember tölti szabad idejét. Gazdag toilctte és rongyos zubbony a 
tolongásban gyakran érintkeznek. A szamárhajtsár és kereskedő, 
a szolgáló és gazdasszony sétálva itt találkoznak. Egy hatal
mas jegenyefa alatt szétterjesztett lábakkal ül a munkás és pa-
pirszivart csavarint, mihelyt kész lelt, oda áll akármely előkelő 
szivarozó dandyhoz s mig egyik kezével, megemelinti góráját, 
másikkal oda tartja szivarját s tüzet kér. Ezen senki sem ütkö
zik meg, sőt „muchas gracias" köszönésére, akármely uracs azt 
mondja : szívesen, Az osztálykülönbség Spanyol országban jófor
mán meg van szüntetve; a hol begyeskedő rátartó embert talá
lunk, az külföldön denaturalizáltatott; ilyen azért találtatik oly 
kevés, mert a spanyolok keveset utaznak. Meglehet ezen egyen
lőség érzete a büszkeségből származik, mely a spanyolnak ve
leszületett sajátsága; tudván egymás büszke igényeit, megbecsü
lik egymást. Sajátos jelenség, hogy a felsőbb rétegek tekintélye 
ezen leereszkedés miatt épen nem szenved csorbát, mert az al
sóbbrendű soha sem feledi el állását ,* tudja, hogy nem egyenlő, 
de egyenlőségre törekszik az udvarias, előzékeny sőt nemes ma
gaviselet által. Habár ezernyi ember sétál e téren, nincs rá példa, 
hogy illetlenség vagy verekedés történt volna ; részeg emberre 
nem is emlékeznek a rambla látogatói. Bár milyen szép volt az 
esti tünemény, haza csalt az álmosság. 

Catalonia népe, (Cataluna, Gotholunia) mindenha kitűnő 
szerepet játszott Spanyolország történetében 5 most nagy gondot 
okoz köztársasági hajlamai miatt, példája könnyen irányadó 
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lesz az egész országra.*) Bírnak is tulajdonokkal arra, hogy a 
spanyol kerületek közt elsők legyenek. E tartomány legnépe
sebb is, mert 3000 esik egy Q naföldre, mig egyebütt alig 2000. 
A cataloniaí fáradhatlan munkás, irtózik a semmittevéstől 5 vál
lalkozó oly annyira, hogy ami spanyol van Franczia-, Angol-
Olaszországban, az mind cataloniai. Bátrak veszélyes kísérle
tekben, s igy jómódúak. A közmondás is tartja, hogy kőből is 
kenyeret vágnak. 

Dicen que los Catalanes, 
De las piedras secan panes. 

Jó katonák, merészség- és kitartásról híresek, csak az ara-
goniai és galliczíai legénységet lehet hozzájok hasonlítani. Foly
ton függetlenség után óhajtozva, néhány forradalmat már kez
deményeztek; sokszor kiáltották ki a köztársaságot; de csakha
mar annak vetették magukat alá, a ki a legjobb biztosítékot 
adta, hogy megőrzi kiváltságaikat. 1660-ban felzendültek IV; 
Fülöp ellen, le is tették, kikiáltva a respublikát; de miután min
denfelől szorították, XIIL Lajos franczia királynak vetették ma
gukat alá, barcelonai grófnak választván meg őt. Tehát idegent, 
a gyűlölt franczia nemzet királyát is szivesebben vették, mint 
sajátjokat az aragoniait. Ez állhatatlan jellemre mutat, habár 
szó férne a királyok magaviseletéhez is. — A eatalan-nyelv 
ugy látszik legjobban különbözik a spanyol nyelvtől, minden 
táj pór-nyelve között. Ez a franczia, spanyol, olasz szók keve
réke, sajátos kemény kiejtéssel. Hasonlít a déli franczia jargon-
hoz, sőt azonosnak mondják a limousin tájszólással. Kevesen 
beszélik a népből az igazi spanyolt, lengva castellana, azt is el
torzítva, habár iskolákban ez taníttatik. Nagyon nehéz megta
nulni ; valahányszor hallottam, azt véltem, hogy kövecsekkel 
telt meg száj ok, oly nyersen csörögtették a szavakat. Ezen egyet-
mást nyomtatnak is még, habár midőn a ponyva-irodalom fa
lakra függesztett rémtörténeteit vizsgáltuk, mind spanyol nyel
ven voltak szerkesztve, A régi barcelonai herczegség kerületi 
kapitánysággá sorvadt össze, hova Lerida, Gerona, Tarragona 

.*) Cataloniában van a 805-ik évben alapított, 7—8 négyszög mrföldnyi 
A n d o r r a köztársaság. A paraszt- és juhászokból álló 4000 republikánust. 
24 képviselő kormányozza, s a választott syndikus végrehajtó hatalommal 
van ellátva. 
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tartoznak. Az önállóság egy jelet láttam abban, hogy egészen 
különböző, paszomántos kürtőkalappal fedett rendőrséggel bir, 
habár vannak ott állami csendőrök is. A jelen barcelonai junta, 
seperatistikus irányt követ, köztársasági elem benne a legerő
sebb. A juűta élén állanak Pierrad és Garrido Ferdinánd a vén 
republicanus iró.") 

Trombitahangok ébresztettek fel; kinézek a szűk és bolt
gazdag utczára, merőben szelíd dolgok jelzésére használták. 
Tudtul adatott, hogy a hus ára felszökkent, tehát a dobot har
sonával pótolják. Utána erős kolompolás üti meg fülemet, kilé
pek az erkélyre, amikor megszűnt már a zaj, hát egy csapat 
kecske állt meg házunk előtt; boglyas szolgálók szaladtak elő 
s néhány garasért (cuarto) fejtek, ép mennyi kellett a reggeli-
hez, a kecske-tulajdonos müértőleg nézte s a bevégzett munka 
után kimondotta a tej árát. Utczánkban rettenetes zsivaj volt 
egész napon át. mert nem csak a jövőmenők elég hangosan tár
salogtak, hanem az ablakokból is beszélgetnek egymással, és 
nem csak a szomszédok, hanem a járdabeliek fölfelé kiáltozá-
nak. Ugyanis itt csaknem minden ablak erkély egyszersmind, 
és hogy szakadatlanul lehessen rajta időzni, szalma-káka-szövetü 
függönynyel van leterítve a nap égető sugarai ellen. Mármost az 
erkélyen varró, himező vagy őgyelgő asszonyok miképen állhat
nák meg, hogy néha le ne kiáltsanak arra menő ismerőikre ?! 

Mielőtt hevessé vált a napsugár, Montjuichra mentünk. 
Ez a város és tenger közelében emelkedő hegy, melyen jókora 
erőd vagyon. Innen legszebb kilátás nyilik a tengerre, a felkör
ben elvonuló városra és szárazföld hegyeire. Sövényes kertek, om-
ladékony viskók között csavargott utunk, mig a hegy tövébe ér-

*) Ez egy gonosz könyvet irt nK mostani Spanyolországéról, mely 
.Lipcsében németül is megjelent, Ugy ajánlják, hogy a jelen állapotok meg
értésére nagyon fontos. Mutatványul álljon itt azon éretlen megjegyzése, 
no&v »Spanyolországnak tulaj donképen semmi vallása sincs, legalább nélkü
lözi a positivumot. és hogy a katholikus egyház hiveinek nagyobb részét a 
gonoszok teszik, névszer int két társadalmi osztály, t. i. a tolvajok és a sza
bad személyek." Mily rémületesen üres lehet azon sziv, mely ilyesmit, ami 
egetkáromló rágalom, nem átal kimondani. És ez szeretné nemzetét, midőn 
róla a legnagyobb elfajulást gyönyörrel elbeszéli ? Ha oly élesek lennének 
fogai, mint a minő hazug beszédet mond, megőrlené férges szu gyanánt nem
zetét. V. ö. Das heutige Spanien, vou Fernando Garridó. Németül, Ruge, 
Leipzig 1867, 109. lapon-
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tünk. A bástyák rései; repedései csak néhott vannak ktjavitva, 
tátongó sebeikben a kövérlevelü aloe, v&gy cactus terpeszke
dik, amely itt vadon terem, mint nálunk a szerbtövis. A tenger 
felé 8 ágyút láttunk kiszegezve, s. mellettök katonai őrség állt. 
Fölfelé igyekeztünk nem a tekervényes közúton, hanem a ten
ger oldalán, de elvégre bezárva találtuk a kapukat s vissza 
kellefordulnunk. Czél unkát ugy is elértük, mert nem a vár
erődöt vizsgálni jöttünk, lianem a vidéket látni. Láttunk mi 
már ennél szebb tájat, azért épenséggel nem birtuk lelkünket 
lelkesedésre hangolni ; tájékozás végett azonban megérdemli, 
hogy az utas felmenjen az eléggé harántos utón. Meglepett, 
hogy a tenger oldaláról követ fejtettek a hegy lejtőjén, s már 
nincsenek messsse a bástyától; ez ugy tűnt fel, mintha valaki 
maga alatt Yágná a fát. A kikötő innét szintén kedves látvány, 
a nemzeti szinü (sárga és vörös) zászlók többségben voltak a 
hajókon. Valamint az oezeánon legbátrabb hajósok a baskok 
(Byscaya), a középtengeren régóta elsők a catalanok. Csakha
mar lenn voltunk, s a forró nap sugaraitól menekülni igyekez
tünk, ami a város szűk utczáiban sikerült is. Tegnap olvastam 
a lapokban, hogy az erődöt le akarják rombolni, nemcsak me 
röstellik, hogy a kiszegzett ágyuk a kiállott ostromokra emlé
keztetik, Espartero is 1842. erősen bombáztatta, hanem, hogy a 
munkásoknak, mert sok iparos beállította a pangó napokban 
munkáját, dolgot adjanak. 

Most már a város nevezetességeinek rendszeres megtekin
tése következett. Legelőbb szent Jakab templomába mentünk, 
mely a leggazdagabb, az Ferdinánd-utczában vagyon, és S. Jai-
nie, (San Chaime) a neve. Mint minden templom egész Spanyol
országban, ez is sötét; de a beható napsugár mellett mégis ki
vettük gazdag épitkezését; feledhetlen marad azonban a fából 
faragott és egészen bearanyozott főoltár, ez ragyogása által 
mennyországba ragadta képzeletünket. A nép sokkal ájtatosabb 
volt, mint a mise alatt az oltár mögött, a karban éneklő papok, 
kik nevetgélve végezték teendőjöket. Ezen Ítéletet jegyeztem 
naplómba, azonban tévedtem, mert ezen énekesek világiak, 
közönséges jó hanggal biró fiatal emberek, kik a színház
tól az egyházba kerülnek s viszont: itt azonban egészen ugy 
öltözködnek, mint a papok, nem csak talárjok, papi nyakrava-
lójok van, hanem karingben, borotvált arczczal működnek. 
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Szakált viselni, még az egyházfínak sem szabad. A nép, nők kö
zött egynehány férfit is láttam, mind földre borulva imádkozott* 
Az asszonyok kivétel nélkül a földön térdepelnek, nincs is szék 
a templomban, és szakadatlanul legyezik magokat. Ez által 
mozgóvá lesz a templomi lég és a legyezők gépszerű kinyitása 
és behajtása által egyhangú zsibongás támad a templomban. 
Nálunk a legyezőt kaczérságnak tekintik, ott azonban ez ki
egészítő része a nők ruházatának. Meg is szokjuk legott, még a 
templomban is, ha látjuk arczaikon azon buzgóságot s áhítatba 
merülést, mely a spanyol nőknek általános jellemvonása. Én 
legalább soha sem láttam templomban szórakozott, félretekint
gető, vagy mással beszélgető nőt Ruhájok közönségesen feke
te • ez elfogadott templomi öltözet; néha valamely oltár előtt, 
hol mise tartatott, azt gondoltam, egy apácza-csoport imádko
zik, oly egyforma öltözetök; pedig fiatal, öreg asszonyok, 
leányok voltak, mantillás fekete ruhában. Régi meggyőződésem, 
hogy a spanyol nemzet a legvallásosabb nemzetek egyike, 
mentől tovább időztem „szent Jakab földjén", annál sűrűbb ér
vekkel gazdagodott. És hogy a szív mélyében gyökerez hite, 
most ahogy a forradalom az istentelenség zsilipjeit felnyitotta, 
legszólóbban bizonyittatik, mert most hitét fegyverrel is kész 
védeni. Ez egyébiránt ismert dolog, elég volt megemlíteni. *) 

Barcelonában tanárkodott a hires B a l m e s spanyol egy
házi író és bölcsész, meghalt 1848. Szereltük volna birni arcz-

*) Hogy az oltári szentség iránt az imádó hódolat általános, a mon
dottakból következik, hanem a katonaság imádása egészen eredeti. Egy ma
gyar utazó jegyzeteiben olvasom : Midőn a pap az oltári szentséget beteghez 
katonai őrállás előtt viszi3 a katonák kijönnek és a zászló egészen földig hajlít-
tátik, mig a pap áldást ad, s ezen tényben benne van az a hit, hogy az ur Jézus 
oltári szentségben nagyobb, mint a királyné, mert ez előtt a zászló csak tisz-
telkedik s meghajol, de Jéz\is előtt a földre borítva marad, mig áz áldás tart. 
Űrnapkor a katonasereg minden oltárnál szokott módon földre borul, a föve
get leteszi, és az áldó főpap a zászlóra lép, mely a földre fektettetik, róla adja 
az áldást s ez megtiszteltetés a zászlóra, mely az ur Istennek áldó zsámolyul 
szolgál. Emlékezetes azon szokás is, mely nagypénteken fordul elő', midőn a 
király, királynő pro cracis adoratíone megy; a térdelő fölség elé lép egy fő
hivatalnok, kezében két halálra itélt embernek a törvény előtt meghányt ok
mányait, hozott Ítéletét mutatva, s igy szól a fölséghez : „akarsz-e könyörül
ni ?tf — „Hogy Isten az én bűneimet megbocsássa, megbocsátok." S az illetők 
fel vannak mentve. Ebben a redemptio nagyságának kegyelme nyilván és 
drámatiee állíttatik elő. 
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képét, megjártuk a szép utcza minden kirakatait, de az övére 
nem akadtunk. Egy pap oda igazított, hol árulják könyveit, de 
fényképét ott sem kaphattuk. Munkái között némelyik harma
dik, sőt hatodik kiadásban jelent meg. Bölcsészeti latin köny
vét négy füzetben, 5 fton árulták ; a növeldékben azonban leg-
tőbbnyire Liberatore-t tanítják. Sajnálandó, hogy az ottani 
könyvkereskedők igen csekély összeköttetésben vannak a 
könyvpiaczokkal; Parisból, Rómából hozatnak könyvet, egyéb-
kint keveset törődnek a világgal. Tőlök is nehezen kaphatni 
könyvet; legjobb volna, ha valamely, néhány ezerrel rendelke
ző könyvárus Spanyolországba utaznék, ami jó, abból összevá
sárolna példányokat s az európai piaezon kihirdetné. A sok vas
út engedi reménylenünk, hogy másképen lesz a jövőben, azon
ban elszáll a remény, ha látjuk a könyvkereskedés kezdetleges 
állapotai Van ugyan egy két könyvkereskedés, hanem legiöbb-
nyire ez csak másodrendűnek tekintetik. Ugyanis az órások, 
aranyművesek, szóval a finomabb anyaggal foglalkozó iparo
sok és kereskedők, elég képességet éreznek magukban arra, 
hogy könyyüzletet is vezessenek, Ezokon kirakataik egy részét 
könyvekkel töltik meg, hol az egyháztörténelem mellett Sue 
regényei, imakönyvek mellett Paul de Kock iratai foglalnak 
helyet. Ez is bár szomorú cosa d? Espana. 

Kérdezősködéseink közben egy ur Barcelona legrégibb 
templomát mutatta meg. Szent Mihály egyházát tartják a leg
elsőnek, mely állítólag egy római consul lakán épült. Ennek 
sírkövét itt meg is találták, amint erről egy emléktábla a folyo
són emlitést is tesz. Nevezetes benne egy mozaik, fehér alapon, 
fekete kövekkel, sárkányfarku denevérszárnyu vadállat; 
épen ilyet láttunk Rómában a vaticáni sala rotondában, melyet 
Otricoli-ban találtak. A templom egyébiránt Ízléstelen javítást 
állott ki a múlt században, ami sértőleg hat a szemre. Itt is sok 
volt az imádkozó, habár hétfői nap vala. A nők selyemruhájá
nak suhogása és talajsöprése erősen hallatszott. 

Sok járáskelés után megtaláltuk a székes-egyházat, mely 
egészen-körül'van véve épületekkel. Ez a műértők előtt neve
zetes épület; egyöntetűbbnek tartják, mint a burgos-it, csakhogy 
nincs bevégezve. Kezdették építeni 1298-ban. A főhomlokzat 
festve van, azaz volt, mert az eső lemosta s csak mázolványok 
látszanak rajta, pedig a káptalan háromszáz év óta, minden há-
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zasságnál kis adót szed rá, hanem még sem elég, mert sokba 
kerül. Három hajója vagyon, a középső magasabb. A főoltár a 
kripta fölött vagyon, melybe a templomból széles lépcső vezet,* 
itt fekszik szent Eulalia. Ez védszentje Barcelonának, erről szól 
az ének is, hol a gazdag város gazdag kincsének nevezik. 

Esta es la Eulalia, la de Barcelona, 
De la ricca ciudad, la ricca joya. 

A falak sötét kőszíne az ablakfestmények által kellemes 
szinváltozatokban részesül. A kar „coro" a templom közepén 
van, ami merőben a spanyol templomok sajátsága. Ugyanis 
minden székesegyház kellő közepén van egy fedő nélküli ká
polna. Szélességét rendesen a főhajó oszlopai határozzák meg, 
hosszúsága is a templomhoz van arányosítva. Az oltárfelőli ré
sze ki van nyitva, azaz rostélyzattal és nem fallal van bekerít
ve. A faajtó felőli része, közönségesen fal, melyet jeles farag
ványok, vagy diszes oltár is gazdagít. A belépő rendesen ezt 
látja legelőbb s igy a templom hajójának fő benyomása elvész, 
sőt ez által a templomok kicsinyeknek tűnnek fel. Ez utóbbi 
részének „trascoro" előkar a neve. Ezen templomban a trasco-
ro kivételképen rostélyzattal huzatik át, csak mikor a papok 
imádkoznak húzzák széjjel. A kar, a káptalan miatt van, mert 
ide gyűlnek végezni a breviáriumot. Székeiket a legfinomabb 
metszvények diszitik, valódi múzeumi ritkaságok. A püspök 
széke rendesen szemben van az oltárral, de Barcelonában, mi
vel rostélyzat pótolja a trascoro-t, nem emlékszem, jobbra van-e 
vagy balra. A szentély és kar közti téren, mikor a kanonokok 
imádkoznak, hogy kilátásuk legyen az oltárra, nem tűrnek meg 
senkit az egyházfiak. Bennünket is bár udvariasan eltávolítot
tak. Valahányszor tehát említtetik a kar vagy coro, ezen kis 
hosszas négyszöget, mely a kereszthajó után következik, kell 
érteni alatta, ennek hátfala pedig, mely a diszkapu (főajtó, por
taié) felé néz, az a trascoro. Nevezetes e templom szomszédsá
gában levő keresztudvar, vagy keresztfolyosó az oszlopok ele-
gancziája és a vésetek finomsága által. Az itteni ivek alatt oltá
rok vannak, hol az imádkozóknak bucsuengedélyek adatnak. 
A folyosókat szép festmények diszitik. A keresztudvar közepén 
szökőkút, (lavadero) bugyog fel, medenczéjét különféle farag-
mányok diszitik. Két bevégzetlen, nyolczszögü tornya az egyik 
mellékkapu táján emelkedik fel, — Épen a coro-t csukta egy 
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pap, mikor mi voltunk benn, kérdeztünk tőle latinul egyetmást, 
de nem értette meg. Összeadtuk tehát mindketten spanyol nyelv
tudományunkat és kikerült a kérdés. Tőle tudtuk meg, hogy 
szent Eulalia többé nem védnöke a templomnak, hanem szent 
Severus. Talán ez okon történt, hogy kryptája el van hanya
golva; s mig azelőtt sirja körül szünet nélkül lámpák égtek, 
most csak penészbüz ömlött ki a sírbolt rácsozatán. 

A ramblán benéztünk még néhány templomba, mint san 
Jósé (Chose), Maria de Belén stb., de mind telve találtuk imád-
kozókkal, kik nemcsak olvasón, hanem ímakönyvből is imád
koztak. Délután, ha csak valami ünnep előestéje nincs, üresek 
a templomok, de ebből nem lehet következtetni a nép hitkö
zömbösségére, bár ezt némely utazók széltiben teszik (nem tu
dom, hogy mért jegyzik föl ezt oly nagy örömmel) mert hiszen 
imádkozni és dolgozni toremtett minket az Isten ; mig délelőtt 
Istennek szolgálnak, délután munka után látnak. Ezen másod
rangú templomok , ha nem is bimak műkincsekkel, kidiszitett 
oltáraikkal, (egyes jámbor lelkek ajándokai) épülésére szolgál
nak az idegennek. 

Minden spanyol város közt Barcelona leginkább visel kö
zépeurópai jelleget, azaz legkevésbbé spanyol. Az urak kizáró
lag franczia divat szerint öltözködnek, itt-ott szélesebb karimá
jú kalap látszik, mely figyelmeztet, hogy nem vagyunk Bécs
ben vagy Parisban. A nők hasoniag párisi divatlapok szerint öl
tözködnek, kevesen hordják a mantillát. Ez csipke vagy fekete 
selyemből való, három arasznyi széles, és még egyszer oly hosz-
szu kendő, melyet fejőkön a hajba tűznek s két oldalról le
eresztve, fejőket s nyakukat befödik. Ugy tartják, hogy ez 
emeli szépségöket. Franczia és olasz nyelven itt még érthetőkké 
tehetjük magunkat; hallani e nyelveket a boltokban is, de 
mégis általános a spanyol, s leginkább a cataloniai táj ejtés. 

A kitűzött terv értelmében Spanyolország belsejébe kellé 
nyomulnunk. Ezen félsziget régi neve Hesperia (nyugat), igy 
nevezték a rómaiak mindama téreket, melyek nyugatra esének, 
névszerint pedig ama tájat, mely a Khodanusnak tengerbe sza
kadásától, a Hercules-oszlopig, Oadiz-ig elterül. Később Ibériá
nak neveztetett, mert a különféle fajú őslakók közt az ibérek 
tűntek ki harczi vitézség által, azért a jelenkorban is szivesen 
használják ez elnevezést. Nem tudni, mikor vándoroltak be a 
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ezelták, kik az előbbiekkel véres csatákat vívtak, inig végre 
egyesültek s elnevezték őket celtibere-knek. Léteztek azonban 
közelökben lusitanok, cai*petoni, galláci, astures, cantabri, kik 
némi sajátságokkal, mint az őslakoktól örökölt tulajdonsá
gokkal még most is dicsekednek. Pedig a népvándorlás zivata
ra alatt, egészen megváltoztak, csak a lég maradt meg, melyet be
szívnak. Minthogy az őslakók története egészen homályos, első 
lakóit celtibereknek nevezzük, kik a hagyomány szerint Irland-
ba is küldtek gyarmatokat. Hispánia állítólag a pköniczi spa-
níja-nak római hangzása, mely saphan szótól származnék, ami 
tengeri nyulat jelent. A rómaiak nevezték volna igy legelőbb, 
habár némelyek szerint Dionysos adta volna e nevet, t. i. Lu~ 
sas és Pan fővezérek nevétől, Lusitania és Hispania-nak 
hivta. 

Lakosainak száma 15,890,720, az 1857. márcz. 14. elren
delt összeírás szerint. Ezek közt 100 éven felül 197-et számítot
tak. Vagy 30 ezerrel több az asszony, minta férfi. Katonája 
volt 203,768. A világi és szerzetes papság 43,691 személyből 
állott. Apáezák 8(̂ 6 zárdában 12,990 egyént számítanak. Ter
jedelme 8 ezer négyszögű mérföld. 

Régente, névszerint a rómaiak alatt 40 millió lakosa volt 
A XIV. században 21 millió. 1715 ben 7 millió. 1826-ban 13 
millió. Most közönségesen 17 millióra teszik, mert népsége az 
utóbbi tiz év alatt jelentékenyen szaporodott. Van 145 városa, 
és 4350 mezővárosa. 1835. jul. 4. kelt határozat szerint a jezsui
ták, jul. 25-én, a többi szerzetek is eltöröltettek, mire vagyonuk 
az államének nyilatkoztatott ki. 1837-ben az püspökök és káp
talanok vagyona szintén elkoboztatott. A rabló kormány min
den szerzetet eltörölt, pedig a tökéletes zárdai élet örökre a tu
domány és szentség menhelye marad. Most is Spanyolország 
legtudósabb papja egy döméa szerzetes. A domonkosiaknak 
engedtek is néhány kolostort, hogy a spanyol gyarmatokat mís-
sionariusokkal elláthassák. 

Érseki szék vagyon 9: Toledo, Burgos, Granada, Santiago, 
Serilla, Tarragona, Valencia, Valladolid és Zaragoza, Az 1851-iki 
coneordatum folytán 48 püspöki megye hagyatott meg. Az el-
törlött püspökségek a főpap halálával szűntek meg. 1856-ban 
ismét lefoglalták az egyház vagyonát s eladogatták, csak 1861 
óta szűnt meg az eladás, s azóta a püspökök kezelhették, ami 
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megmaradt. Most a forradalom első dolga volt; a püspökök és 
szerzetesek vagyonát állami tulajdonnak nyilatkoztatni ki, ha
nem ez oly csekély volt, hogy boszankodtak a lefoglalt ja
vak csekélységén. . _ _ _ 

A spanyol nyelv a latinnak leánya; jobban mondva a la
tin és az őslakók nyelvéből támadott. A latint, mely műveltsé
ge által hódított, a romaiak hozták be; azonban minden táj 
belekeverte saját nyelvét, innen a £ok__tájszólásj innen azon 
körülmény, hogy a sevillai paraszt csakúgy nem érti meg a li-
mousin vagy catalán nyelvet, mint én nem; castiliai nyelven, 
azaz a syanyol irodalmi nyelven kell közlekedniöb, amint illik 
is. Az őslakók közöl csupán a baskok tartották meg eredeti 
nyelvőket, a celta-iberit, mert a byscaya-i népnyelvet nem le
het a mostani spanyol nyelvvel, mint a latinnak leányával, ro-
konitani, sőt semmi európai nyelvvel sincs hasonlatossága. Köz
ügyeikben a baskok saját nyelvőket használják; fővárosuk Bil
bao. A „bellicosus cantaber" ugy harczolt a romaiak ellen, hogy 
nyelve a latintól érintetlen maradt. Magától értetik, hogy a be-
vándorlott népek a góthok, és főleg az arabok, szintén igen sok 
szót adtak a jelen spanyol nyelvnek. A spanyolok nem oly büsz
kék latin eredetökre, mint például a románok, kik minden 
dák, azaz tót szavat latinnal helyettesitnek, ők inkább elhagy
ják a latint, és az ibér vagy celto-iber, azaz ős kifejezéshez szok
tak ragaszkodni, ha valahol nyomára akadnak. 

A spanyol irodalom a mórok elűzésével kezdődött. Mikor 
a XIII. században részben megtöretett a mórok uralma, és a 
győzelem Castiliából indult ki, III. Ferdinánd és X. Alfonz 
idejében, a castiliai szólam irodalmi nyelvvé lőn; innen van, 
hogy a spanyol nyelvet, lengva castellana-nak is hivják. Föltűnő 
volt előttem, hogy mikor Miranda, Logrono, Calahorra körüljár
tam, a vasútra lépő parasztokkal beszélgetve, rendkívüli köny-
nyüséggel értettem meg őket, és viszont ők engem. Igen, mert a , 
castiliai legjobban megfelel a nyelvtan 'követeL^^einekj_.én, .̂  
p^i3Tg™^rammatikából tanultam a nyelvet, azért Castiliában 
könnyű volt a beszéd. A XV. XVI. XVII. században virágzott 
a spanyol irodalom, sőt diplomatiai nyelvvé lőn. Lopez de Ve-
ga, Cervantes, Calderon és mások a világirodalomban is diszes 
helyet foglalnak. Napjainkban említendők mint nevezetes iro
dalmárok D o n os o C ö r tez 'és B a l m es. 
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A spanyol legszebbnek tartja-nyelvét, és más nemzetek
ből is sokan annak tartják. En nem; van sok kellemetlen hang
zású szava. A g, x, j , — ch-nak mondatik, például, carajo = 
teringette ; régen csúnyát jelentett, a mire most nem gondolnak 
többé, hanem csak felkiáltásnak vagy bizony gátasra használják; 
tessék már most kimondani: caraeho, — ugyebár nem szép ? 
Cheneralife, granadai nyaraló. Xerez,=cherez. A ch-t cs-nek 
ejtik, például muchacho, olv. mucsácso. Ezen két szabályt meg 
kell jegyeznünk, lia az előfci'duló spanyol szókat jól akarjuk 
kimondani. Azért írtam ide, hogy ne kelljen ismételten vissza
térnem a szók kiejtésére. { 

Az utikönyvekre nézve legjobb, ha indulás előtt azon or
szágból, hová tartunk, egynehány jó útleírást elolvasunk, sűrű 
jegyzeteket .készítvén. Amely aztán megtetszik, azt vigyük 
magunkkal, de egynél többet ne, mert én legalább soha sem 
vagyok röstebb az olvasásra, mint utón. En B a u m s t a r k : 
„Mein Ausflug nach Spanien" czimü 1867-ki útirajzait vittem 
magammal. Szerző protestáns, hanem ennél nem tudok jelesb, 
használhatóbb könyvet ajánlani. Szellemére nézve legjobb egy
házirodalmi müveinkkel versenyez. Lorinser, Stolz, Korner, 
Laborde, Quendias, Ehrenstein, Devillier, Pitt Byrne, Kosz-
mászler, Münich, stb. csak otthoni használatra valók. Útitársam 
D e l a v i g n e : Itineraire de 1 'Espagne. Par is , Hachette 
(1859) czimü bő utikönyvét használta, mely sok jelest tartal
maz. Ennek kivonatát, mikor elváltunk, én vettem meg : Guide 
diamant: d'Espagne. Paris 1867. egy jó térképpel, melyen a 
vasúti vonalak is mind megvannak. 

IV. 

Zaragossa. 
Igen helyes intézkedéssel találkoztunk a spanyol nagyobb 

városokban. Ugyanis a közlekedés főpontján, hivatalos helyi
séget nyitottak a vasutakhoz, hol jegyet válthat az utas, tel
jes kényelemmel, s a rendes időben társaskocsi érkezik, mely 
az utasokat az indóházba szállitja. Ezen hivatalok egyszers
mind a diligenciák helyiségei is szoktak lenni, hogy vasutnél-
küli vidékre is rögtön indulhassunk. Ezen „despaeho de ferro-
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oaril" hasznát főképen akkor látjuk be, mikor tolakodni kell a 
jegyért, vagy mikor nem akarják elfogadni napoleond'orjainkat, 
vagy a mi ritkán történik, kevesebbet adnak ki oda nyújtott 
aranyaidból, s nincs idő visszakövetelni, vagy talán sikereden 
is volna az utánjárás, mert a sebességben nem emlékszik a 
pénztárnok, mit adott, inig ellenben a despackoban (despacso) 
mindezek nem fordulnak elő, mert e hivatalok egész napon át 
nyitvák. Hát ha még hamis pénzt is adnak, és nincs idő azt 
vizsgálgatni? Spanyolországban nagyon sok a hamis pénz, 
azért valahányszor aranypénzt váltottunk, ugy vágták földhöz, 
hogy a királynéhoz hü embernek megesett a szive. En is agy 
tettem, nem is csaltak meg, csak egyszer; ugyanis mindig jót 
kaptam vissza, csak utam vége felé a montserrati hegyen adott 
a pinczér 40 reálos aranyat, és nem vizsgáltam meg, csak más
nap reggel a váltásnál vettem észre, hogy hamis. Ezüst, meg 
van aranyozva, egyébkint pedig mint a többi arany, a királyné 
arczképe és a spanyol czimer ragyog rajta. Az inquisitiói utasí
tások 111. szakaszában máglyára ítéltetnek a pénzhamisítók, 
sőt a tovább-adókat is égették kicsit; ezt az egy §-t talán nem 
is ártott volna megtartani! Megőrzém emlékül, a spanyol be
csületesség, és saját ügyetlenségem intőjeléüL A ki gyakorlat
lan a valódi pénz felismerésében, valahányszor aranyat kap, 
főképen szállodákban , boltokban — vasúton ritkábban — 
kérjen ezüstöt; la plata. Ezek közt is sok a hamis, de azért elfo
gadják, tán mivel csekély az összeg. 

A pénz dolgában való megjegyzések nem épen utolsó 
fontosságúak az utazóra nézve* Európában, a sok vasút folytán 
közönségesen elég egy napra egy napoleond'or ; számítsuk 10 
írttal, én majd 9frtl0,majd 9 frt 36 krral fizettem. Ötven napig 
jártam s mégis 60 franczia aranyat tisztára elköltöttem. Ennek 
oka, mert S a n t i a g o d i C o m p o s t e l l á b a , 44 óráig dili-
gencián mentem, jövet ugyanannyit, ez pedig drágább a vasút
nál. Sok bajom volt az aranyokkal; míg egész Európában elfo
gadják, itt csak Barcelonától Madrid-ig van keleté; azonkívül 
már csak kegyelemből veszik.'el, vagy egy-két reálveszte
séggel ; Cordova- és Escorialt mondhatnám a végpontoknak, hol 
még járja a franczia arany, egyebütt el nem fogadják, néhutt 
még felülfizetéssel sem. Elfogadott értéke 76 reál, Compostellá-
ban csak 70-et adott egy gonosz tőzsér. Daczára ezen veszödé-

SPANYOL UT. 
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seimnek, azt mondom, hogy mégis jobb a franczia arany, mint a 
váltók, részint mert ezeknél is kell fizetni száztólit, részint mert 
változhatik utitervünk, s mégis ama városba kell mennünk, t o 
va a váltó szólít. Legjobb tehát franezia aranyat venni s Mad
rid- vagy Barcelonában annyi spanyol pénzt váltani, mennyi 
kell a végszélek meglátogatása végett. Tanácsos bőrzsacskóba 
tenni a tárczába nem férő pénzt, s nyakba akasztani. Nem tud
nám előadni a spanyol pénzlábat, mely 1864. július 26-án lett 
törvénynyé, s melynek kiindulási pontja az escudo, 10 reál, 
vagy egy pengő forint; de ez fölösleges is, mert a forradalmi 
pénzügyminister ép most újra rendezte a pénzt, elfogadván 
alapelvül a frankot. Jövőre talán a franczia aranyok egyetemes 
pénzzé lesznek, habár — mivel szerintem csak a spanyol büszke
ség okozza az ellenkedést— meglehet, megmarad jövőre is az 
ellenszenv. Van tehát egy húsz frankos franczia aranyban 76 
reál, vagy: 19 peseta. Egy pesetában (valamivel több, mint egy 
frank) 4 reál. Egy reálban (12 ujkr.) 8 cuarto. Egy cuartoban 
1V4 ujkr. Ez utóbbi — egy és két cuarto, rézpénz, hanem oly 
nagyok, hogy két hét alatt elkoptatják a zsebet Ezek leg
gyakrabban fordulnak elő, azért ezekben jártas legyen az utazó. 
Előfordul még az e s c u d o ezüst pénz, egy p. forint értékben, 
vagy 10 reál; d u r o, 2 p. forint, duplatallér, vagy 20 reál, szin
tén ezüst, két oszlop disziti és a hátlapon, valamint a többi pén
zeken, a királyné koszorúzott feje. Az én hamis aranyomon ez a 
felirat vagyon: „Isabella II-da por la Gr. de Diós y la const 
1863/Hátlapján a spanyol czimer, alatta: 40 R.-s, ezen körirattal: 
jReinadelasespanas.^Széle rovátkos.Vannak száz reálos aranyok 

is, ezek csak egyszer voltak kezünkben ; láttam egy tallérnyi 
aranyat is, ugy látszik, 300 reál volt, unciának nevezték; a pénz-
tőzsér meglatolta előbb, és sulymértéke szerint fizette ki. Hány
szor kellett azt hallanunk: „nonme gusta!" sakkor aztán nem 
használ kérés: a spanyol nemzet államiságának hánytorgatása, 
harag,-otthagyják az embert könyörtelenül; tehát mihelyt 
Madridból kilép, legyen elegendő spanyol pénze; én ezen sza
bályra nem figyeltem, pedig Baumstark legújabb utikönyve 
velem volt, hol eléggé hiven adja elő a váltási kellemetlensé
get. Eredménye az volt, hogy én még tízszer annyit állottam 
k i , a mint az meg fog említtetni az illető helyeken. 

Jegyet váltva, elvitt az omnibusz a zaragosa-madridi 
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pályafőhöz. Meg kell a dispaclio-nak még azon előnyét is emlí
tenem, hogy itt nem kell aggódnunk, ha vájjon egy a pálya
udvar , vagy melyikbe kell mennünk, mert innen az igaziba 
szállítanak, melyre jegyet váltottunk. A spanyol vasutak még 
nem gondolnak azzal, hogy el vannak szórva a pályaudvarok; 
összekötő vonalakat nem épitnek. 

Utunk elején, a néprétegek megismerése végett, beszálltunk 
néha a harmadik osztályú kocsikba. így történt Barcelonában 
is. Negyvenkét embert tömtek be a waggonba, melyben — habár 
„45 asientos" felirata volt —nagy keserűséggel foglaltunk helyet 
Fele paraszt volt, kik nem csak sok tért elfoglaló gúnyát vivé
nek magokkal, hanem a bevásárlott holmit is hozták duzzadozó 
zsákokban. Másik fele mesteremberekből állt, kik az elkészített 
munkát a vidékre vitték. Ennyi élő és élettelen tárgyak közé 
szorítva, több állomáson át izzadva fulladozánk, míg elvégre 
megkevesbültek s néhány tisztességes paraszt társaságában 
folytattuk utunkat Az egyik, kivel legelőbb beszédbe eredtünk, 
igen jó véleményt nyújtott a spanyol parasztokról. Olvasni, irní 
tudott, sőt újságot járatott. Bámultuk, mikor megtudva magyar 
létünket, értelmesen kezdé beszélni, hogy már most Magyar
ország nyugodt lehet, mert a koronázott királytói mindent meg
kapott, a mit kívánt. Monda, hogy hazája szerencsétlen a foly
tonos zendülések miatt, s hogy a csapások tetőpont]okát érik az 
által, hogy a múlt és jelen évben rósz volt az aratás, cosecka* 
Mikor a forradalom miiétéről kérdeztük, hamisan mosolygott,, 
egyszer-kétszer lopva megnézett, és semmit sem szólt, legfölebb 
vállvonitva non sé-val válaszolt. Igaz, hogy ilyent a parasztok 
között keveset találtunk, hanem ezen egy is alapjában forgatta 
fel eddigi fogalmainkat a spanyol alsóbb rétegek felől; azt hit
tük rólok, hogy csak dohányozni, novajával (nagy bicsak, be
hajtható konyhakés) az ellenségnek hasát fölmetszeni, és bika
viadalnak tudnak örülni. 

Öitözetök következő: Fővegül használják az emiitett górát. 
Sok utazó „raon ta ra inak nevezi, de ezen néven sehol, Barcelo
nában sem hallottam említtetni, mig itt egy paraszt monda, 
hogy a vörös vagy lilaszín leffentyűs sapkának gora a neve. 
Ezt fejőkön különfélekép alakítják, a szerint, minő a kedvök. 
Haragban szemök fölé gyűrik, jó kedvben hátralökik, mikor 
öntetszelgve, feszesen akarnak föllépni, kaczkiásan egy oldalra 

5* 
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vágják. Az oregek; minthogy tulajdonképen zsák. melynek 
dugója a fej, nem csak vasúti jegy eltevesére , hanem bicsak? 
tüz-szerszám, szalámi tárházául használják. Elvégre ha követ 
tesznek beléje, parrittyainódra, páholni is lehet vele* Rövid 
dolmány, térdig érő nadrág, mely a térdnél egy maroknyira el 
van hasítva, harisnya és saru. Ez utóbbit fehér szür-szövetből 
készítik, s fekete széles zsinórral négyféle irányban is csatol
ják a lábhoz. Ez, ugy látszik, olyan nemzeti szokás, melyre sokat 
adnak, mert van Cataloniának emiitett köcsögkalap u rendőr
sége, mely szintén ilyen sarut visel. Nevetés nélkül nem is-
képzelhető a kürtőkalap és fehér saru. Mondják, hogy jó benne 
járni melegben is, futni pedig utolérhetetlenül lehet. Azon tért, 
mely a rövid dolmány és nadrág közt fedetlenül maradna, a 
tiszta ingre vörös övet (faja) kötnek 3—4 osavarintással, ebben 
van a pénztáreza, kés, gyufa, ha kiszorult a górából. Nagyon 
sokan viselik az egyszerű munkásruhát, a kék zubbonyt. Ezek 
közöl egész Spanyolországban, csak az öv és harisnya általános, 
többire nézve különböznek a vidékek szerint En három részre 
osztom a kiválóan elütő ruházatot: az előbbi catoloniai; hátra 
van Andalusia é3 Galliezia, egyebek kevés árnyalatban külön
böznek egymástól Az asszonyok, a földészek nejei is mind ugy 
öltözködnek, mint nálunk a mesteremberek családjának női 
tagjai. 

A tájék erre, a mint Montserrat felé közeledünk, kedves, 
nagyszerű kezd lenni. Ezen hires hegyi kolostor rémséges szik
lák között vagyon; a kik látni akarják, Monistrol-ban (hetedik 
állomás Barcelonától) kiszállnak, és három órai kocsi zás után 
fönn vannak. Én jövet látogattam meg, tehát akkorra hagyom 
leírását. A látvány a vasútról is nagyszerű. Nagy hegygerinczen 
vagy 100 ölnyi szikla emelkedik. Minthogy nem kemény szirt 
az anyag, Jianem mintegy kövecseknek tömörülése, a vihar, az 
eső századok folytán ott, hol gyöngébb volt, kimosta, s most a 
sziklák, mint valami óriási várnak tornyai vagy romjai, ég felé 
merednek. Egy kanyarulatról 30 ilyen vár-ormot számláltam 
meg.Eléldelegveaszéptáj kellemein, a lenyugvó nap világítása 
mellett láttuk a hegyek csúcsait, mig a sinek mellett hatalmas 
áloék, agavék kékellettek felénk. Valamint nálunk akáezávaL 
ugy itt agavéval ültetik be a vasutak párkányzatát. Innen a 
harmadik állomás M a n r e s a. 
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Ess azon híres hely, honnét Loyolai szent Ignácz a világ* 
megtérítésére kiindult. A vasutat egy vörösvízü folyó választja 
el a szikladombtól , melyen félgóth modorban a székes-egyház 
áll. Mellette négyszögű torony emelkedik, melynek fedél helyett 
két egymást átszegő ive vagyon, s közepén, hol átszegik egymást, 
mintha két gömbölyű bitófii volna keresztbe téve, egy harang 
fíigg alá,*)' A lakosság száma 13,340, kik szorgalmuk- és ipar-
üzleteikről nevezetesek, névszerint szövőgyáraik angol gépekkel, 
kitűnő hirnek örvendenek. Ugyancsak a hegyháton látni a 
jezsuiták collegiumát, h o l G a r u c c i 5 a ker. régészet egyik első
rendű csillaga lakott* A sajátos építésű társasház ama hospitium 
helyén áll, melynek ajtaján 1522. Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján kopogott szent Ignácz. Beeresztik, és az élvezetekben 
felnőtt fiatal ember sanyarú életre adja magát; ki előbb gazdag 
-asztaloknál étkezett, most a szegényápolda ételeiben a koldusok
kal osztozik. ííem messze Manresától magányba vonult, hol 
jeles müvét a lelki gyakorlatokról irta. E táj szépsége.lelkesí
tette, e nagyszerű vadonok emelték lelkét, hogy az Alkotóhoz 
repüljön. Talán meg van engedve a boldogoknak, hogy lelkök 
a, szellő szárnyain meglátogassa a vidéket, hol élt, sanyaru 
napokat tűrt, mert a szentek a szenvedés árán jutottak mennybe, 
szeretniök kell tehát a szenvedés helyeit. Itt viselte az ön
sanyargatás első, tehát legmetszőbb kínjait, midőn váslán-
czokkal kötött testének, a durva göröngyön is alig engedett 
órányi álmot. Itt volt a gyermekek csúfja, mikor a szegények 
számára koldult. A szellő talán a testet elhagyott, és bűneink 
felett kesergő lelkek mozgása ? Oly annyira foglalt el minket 
a szentnek élete és nagyszerű tettei, hogy élénk emlékezetét 
mintegy közellétének voltunk hajlandók tulajclonitani. 

Este volt, midőn C e r v e r a mellett elmentünk, mely arról 
nevezetes, hogy habár csak 4000 lakosa van, egyetemmel birt, 
mely csak 1837. záratott be véglegesen. Ugyanis V. Fülöp, hogy 
e város hűségét megjutalmazza, s egyúttal megtorolja Barcelona 
elpártolását, mely Károlyt védelmezte, itt emelt nagyszerű épü
leteket az egyetem számára, a salamancai-nak mintájára, habár 

*) Ugy haliam, hogy ess is vészharang, mely a nsomatenCÍ militia, néphad 
összegyűjtésére használtatik. A templomokon különös harang vala alkalmaz-
Ya, melyet csak veszély idején húztak meg", tocav a somaten. Mondják, hogy 
1808. sokat szólt ez is. Az igualada-i nagv harangot a francziák kétszer 
Tetették le, 1308. és 1827. 
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csak egyszerű városka volt eddig, a fővárosit pedig bezáratta. 
Barcelona később visszanyerte az egyetemet, a cervera-i is 
tengődött; most a nagy épületek használatlanul állanak. 

Sötét éjjel vala, a mint L e r i d á-ba értünk. En azonban 
jövet nappal mentem erre. Csak Galliczia és Andalusia szép 
tájai hasonlíthatók ehhez; oly kedves, mosolygó volt minden 
föld, mező, kert, s ezek közt trónol a város, magaslat n a szé
kes-egyházzal. Teljék is el az utazó a gyönyörű vidék nézésével, 
mert itt, mint a franczia mondja, van a „changement de décora-
tion," ezentúl egész Közép-Spanyolországban kiégett mező, fel
pattogott sziklás talaj és kopár földek terülnek el. Leridában 
sem szálltunk ki, pedig nevezetes ereklyékkel dicsekszik; van 
két székes-egyháza; lakásainak száma 12 ezer. Ez volt a carlis-
ták fészke. *) 

A spanyolnak általános jelleme az udvariasság. Mintegy 
vele születik. Mennyi előzékeny nyájassággal találkoztam, s 
hogy csak egyetlen korcsmáros volt velem goromba, lesz alkal
mam elmondani. A különféle tájak lelkületei között legizga-

*) De miképen egyeztethető össze , hogy a republikánus érzületű 
Cat&loniában van fészke a carüsta monarchismusnak ? Könnyű a megfejtés! 
AmitWillkom a bask tartományról mond, merőben illik Cataloniára is : 
mindketten érzületre köztársaságiak, s fejedelmeikért szivvéröket ontották. 
„A bask esak ugy alattvalója a spanyol koronának, mint a eastiliai vagy 
dragon polgár, hanem keveset törődik a dynastia- vagy a kormánynyal. Egy 
igazi, megcsontosodott bask nem hajol meg semmi előtt, maga felett semmi 
sem ismer el az ő régi, Őseitől öröklött szabadalmain kivül, fueros. Ezeknek 
föntartásáért adja életét, bennök köapontosul az ő minden liber&lismusa, ezen 
szűk körből ritkán lép ki, ez áron hajlandók vagyunk őt spanyol „angolnak" 
nevezni. Az újkor szabadelvű eszméivel nem rokonszenveznek , habár szá
radok óta vannak köztársasági intézményeik. A bask legkevésbbé cosmo-
polita. 1848-ban a világrázkódtató események sem zavarták meg Őket. A 
helyett, hogy örvendve köszöntötték volna fel a köztársaságot, a mint ez a 
monarchikus Európában sok helyütt történt : ők még bizalmatlanabbakká 
lettek a francziák iránt, s utálták, gyűlölték a respublikát. Tévedne azonban, 
ki- a bask tartományokat az absolutismus fészkének vagy a spanyol^Vendée"-
nek tartaná.A bask-ember mindenkit, a ki szabadalmaihoz nyúl, halálos ellen
ségének tekinti; a ki pedig azokat méltányolja, vagy az elvesztett fuero-
knak visszaszerzésére kilátást nyújt, biztos lehet barátságáról, lehet különben 
csarnok, absolutista vagy republikánus." Egészen igy gondolkoznak a catalá-
nok, kiknél a kifejlett iparviszonyok szintén egy fuero-ágat hajtottak; innen 
van, hogy a védvám hivei szívesen láttatnak náluk. 1830-ban a carlistáktóí 
remélték boldogságukat, azért harczoltak táboraikban. 
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tottabb még a cataloniai, de azért-nem..:durva. Ezen vonalon,. 
tebát közel a többi Európához láttam két részeget is,- de egész 
utunkban több példány nem került szemünk elé. Az egyik jó
formán bekapott, de azért öntudatánál maradt; énekelt, s mind
untalan kinált papirszivarkáival Kevesen voltunk a kocsiban^ 
kellett vele beszélgetnem, mert jól birta a castellana-t, azaz a 
spanyol irodalmi nyelvet De ekkor sem szűnt meg udvarias 
lenni, sőt azt tettem vele, a mit akartam. Szelíden intve őt, leg
nagyobb kurjantásait elnyomtam. Mihelyt kiszivta az én szivaro
mat, minden készletét rám akarta tolni; egészen bizalmasak 
lettünk. Mikor nagyon hadonászott botjával, kivettem kezéből, 
s kértemre néhány perczig veszteg ült. Elvégre kipárolgott a 
mámor, s mindketten a waggon hosszában elaludtunk. Zsivaj és 
jajgatás ébreszt fel, az egész kocsi népségét ablakoknál látom s 
kibámulnak, habár a mozdony a koromsötét éjben röpült. Az én 
boros pajtásomat bámulták; ugyanis mig aludtam, nagy csende
sen kimászott az ablakon és azon deszkán, melyen a conduc-
teurok járnak, föl alá sétált; szabad levegőt — úgymond — ment 
szivni, ment odabenn nagy a meleg. A hol józan emberek oly 
sokszor szerencsétlenül járnak, ő mámoros fővel megtartotta 
magát, mig az állomásig értünk. Elhűlt a vasúti felügyelőség, 
amint ezt lóggva találták; de látva, hogy a bor megzavarta fejét, 
nem vesztegették rá a szót. Egyébiránt a részeg ember valódi 
ritkaság Spanyolországban, a józanság valósággal nemzeti erény, 
ezt vallja egy angol is: „Sobriety indeed may be regarded as a 
•national virtae.*6. *) 

Az idő éjfél után járt, midőn Aragónia fővárosába értünk; 
Z a r a g o s a valóban nem érdemli meg azt a mellőztetést, a mely
ben az utazókálíal részesül.Nem emlékszem, hogy az ut-leirók vala
melyike megemlítette volna, pedig sok tekintetben nevezetes. 

Az aragon büszke, vastag-nyaku, lázadó nép; szereti hazá
ját és a szabadságot, akár melyikért mindenkor halni kész. Talán 
kissé nyers is, hanem barátjaiért önfeláldozó, sőt előzékeny az 
idegen iránt is, mihelyt legkisebb közeledést vesz észre. Isme
retes a kemény föltétel, mely alatt fejedelmeiknek 724-től 
1336-ig fogadtak hűséget. Az aragon előkelők igy esküdtek: 

*) Cosas de Espana, Illustrative of Spain and the Spaniards as they 
are, By Mrs, Vm, Pitt Byme, I.,H.Tolv London, Strahan, 1866. Elsó' kötet, 
XXXIX, lapon. 



j,Nos que valeinos taato como vos, y podemos inasque vos, os 
elejimos rey con tal; que gvardareis nuestros fueros y libertades, 
y entre vos y nos un que manda inas que vos; si no, no.CÍ „Mi, 
kit (egyenkint, cada uno némely esküformában) annyit érünk, 
mint kegyelmed; és kik (együttvéve, juntos) többet birunk, mint 
kegyelmed, megválasztjuk királynak, hogy megőrizze szoká
sainkat és szabadságainkat, és hogy van köztünk egy, a ki töb
bettehet, mint kegyelmed•; ha. nem7 hát nem," Továbbá van 
törvénykönyvökben ilyetén záradék is: „ha a király meg nem 
tartaná a szabadalmakat, legyen joguk más királyt választani; 
még ha pogány lenne is/'* — „encora queseapagano.Cí Ezen tör
vényre esküdött a fejedelem, térdelve hajadon fővel, mig a fő
urak álltak, kezeit az evangéliomra téve. Első, aki esküdött, 
volt Garcia Ximenes, utolsó don IW Pedro, a ki tőrével szétre-
pegette a pergament, melyre az esküforma írva volt Ez okon őt del 
pugnalnak hivták. Azt mondják, hogy ezen tépés alatt megvé
rezte kezét, mire felkiáltott: „Egy törvény, mely az alattvalók
nak király választási jogot adott, megereszti a király vérét!" 
Azon „egy," ki többet tehet mint együttvéve a többi, volt a 
„Justiciafií (olv. chustisia), legfőbb hivatalnok az országban, ki a 
törvények végrehajtására felügyelt,, s kinek joga volt Ítélni a 
király tettei fölött, ha azok valamely polgár ügyét sértették 
vohaa; ítélt ez azonban a birák és nyilvános tisztviselők felett is••; 
királybírónak nevezhetnők. — 1479. II. Ferdinánd lett királyuk, 
ki Izabella, Castilia fejedelmével házasságra lépett s dicsőén 
kormányozták Hispániát. A justicia sok viszontagság között 
fenállott IL Fülöpig, kit ezen hivatal bántott. Történt, hogy Perez 
Antal ministerét becsukatta, ez a Justicia elé vitte ügyét Zara-
gosa föllázad, Almenara grófot, ki a király ügyét, helytartósá
got remélve, védelmezte, meggyilkolják. Fülöp sereget küld, 
a 27 éves Jüan de Lanuza, ki a justicia-méltóságot örö
költe , megütközik, elfogják s Fülöp a zaragosai téren, 
1581, dec. 20. lény akaztatta. Ugyanez történt két más király
bíróval, Lanuza Joakim és Ayerbe Ferenczczel, mire megré
mült a nép, annyira, hogy mig azelőtt a fueros (szabadalmak) 
legcsekélyebb megsértésére felkelt az egész ország és háborút 
kezdett akárkivel, most, a hogy II. Fülöp az ország rendéit Tarra-
go'nába hivta, elfogadtatta velők azt a törvényt is, hogy a ki a „sza
badság* nevét kimondani merészli, halállal büntettessék. Mint-



hogy később Károly pártján voltak, V. Fülöp elvette azt is, mit 
IL Fülöp meghagyott, i L eltörölte egyetemét és az országgyű
lést Sajátos jelenség-/hogy eme szabadalmak az úgynevezett 
sötét korban virágoztak, bántatlanul fönállottak, és csak a refor-
matió idejében kényszerültek a királyok azokat megsemmisíteni. 
Ugy látszik,az egyház aegise alatt biztosabban őriztetik meg a sza
badság mint győzelmes forradalmak,zendiÜesek villamos ege alatt. 

Zaragosa Augustus császártól veszi eredetét. Mikor a 
cantabrok legyőzése végett erre járt, megragadta figyelmét a 
szerény Salduba szép ege, és előnyös helyzete az Ebro partján; 
legott katonákat telepitett le ott, és Caesarea Augusta nevet 
adott neki- Építtetett templomokot, cirkust, fürdőket s a tájon 
legszebb várossá lön. A góthok szintén egyik fővárosukká tevék 
es Oesaragostának hivták* A mórok idején Tarif csak sok kincs 
árán kímélte meg; nem sokára azonban az arab Saracusta Cor-
dova- és Toledóval versenyzett, s fővárosa lett azon öt tarto
mány egyikének, melyekre a mórok birodalmukat osztották. 
Most Zaragosa jelentékeny város Spanyolországban, névszérint 
annyiban első, hogy állandó ipar- és gazdasági tárlatát volt ép 
akkor megnyitandó, a mi első jelenség az ibériai félszigeten. 
Lakosainak száma 60 ezernél több. 

Még a pályánál foglaltak le bennünket a fonda de Európa 
számára, mely a város kellő közepén, a Coso-n van. Némelyek 
plaza de la constitution-nak nevezték, utikönyvünk pedig mást 
nevez annak; ez akárhányszor okozott már zavart. Minden 
városnak van egy plaza de la constitucion-ja, de vajmi sokszor 
csak a régi nevén ismerik, habár ki van irva a szögleteken, 
vagy nincs. Ez volt a legjobb vendéglő egész utunkon, tiszta 
szolgálat, méltányos sőt olcsó díjazás mellett. 

Hideg, esős időre viradánlc; mi, kik"rémledeztímk a spa
nyol meleg hirére, Zaragosában fáztunk. A két reálos "reggeli 
megmelegített, s a városba indultunk. Erősen építkezik, rom
bolja a házakat és utczákat, téreket alkot. A fő atcza, rambla 
csaknem keresztül szeli, széles, növendék-fákkal beültetett szép 
tér, agyagvedrekben agavék váltakoznak a akáczákkal. Szép 
nagy házakra nyilik rajta kilátás;A főutcza végén egy bugyogós 
bronz-szobor állott, aláírva: „Pignatelli." Azoútul szép vasrácsozat 
a bástyakapu helyében /mert most már nem ellenség ellen készí
tik a kapukat, hanem a fogyasztási adó tökéletes behaitása 
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végett. Ezen kapu mellett is álltak vámőrök, kik egészen katonai 
lábon állnak; vörös nadrág, kék hosszú kabát és fehér, alacsony, 
széles csákó fekete szíjakkal, teszi öltözőtöket 

Zaragosa első temploma a Nuestra Senora de Pilar. Az 
óriási templom alapját 1681-ik évben tették le* Három hajója 
van, két kupolával. Hatalmas ivei alatt tízezer ember fér el ; 
most javították, leginkább adakozás folytán, azért az állások 
miatt kisebbültek az építészeti arányok. Egyébkint a falak 
üresek, s ha néhány képe és a kar székeinek finom metszvényei 
nem lennének, alig lenne rajta mit nézni ;• mint mondtuk, csak 
széles ivei által lep meg. Hanem van egy nevezetessége, mely 
által felette hires az egész hazában. Ez egyik kápolnája, mely 
templomot képez a templomban, s felette domborul az egyik 
kupola. Ez a Pilar-kápolna, melynek legendája a következő: 

Sorsot húztak az apostolok, hogy ki melyik országba 
menjen az Isten igéjét hirdetni. Öregebb Jakabnak, szent János 
testvérének jutott Spanyolország. Mielőtt elindultak, a szent 
Szűz áldását kikérték; ez alkalommal monda neki az Isten anyja: 
5yTe fogod tiszteletemre az első templomot építeni^ a helyet, ha 
többet megtérítesz, meg fogom mondani," Szent Jakab Felső-
Spanyolországban kötött k i , Asturián keresztül Aragóniába 
megy s Zaragosában nyolcz embert megtérített. Ekkor történt 
hogy az édes Üdvözítő, mennybemenetele után 10 évvel, meg
jelent még e földön élő anyjának, s kérte, hogy menjen el szent 
Jakabhoz Zaragosába, hivja őt Jeruzsálembe, hol meg fog 
halni, de előbb épitsen ugyanott tiszteletedre templomot A bol
dogságos Szűz angyalok társaságában, kik túlvilági dicsdalokat 
zengedeztek, útnak indult, és az apostolt az egész kis községgel 
a város falain kivül találta, hová, a pogányoktól félve, vonultak. 
Az apostol imájába merülten, a mint látta az égi tüneményt, 
magához tért. Az angyalok egy márványoszlopot vittek (pilar, 
columna) és egy szobrot, melyet nagy tisztelettel környeztek. 
Az Isten anyja, ki az angyaloktól nagyobb tündöklés és vakí
tóbb szépség által különbözött, az angyaloktól vitetett Egész 
lénye egy álomkép szende jelensége volt, melyre elég felnyitni 
szemét az álmodónak, hogy eltűnjön előle. De az apostol nem 
álmodott, hanem, hogy a tünemény valóságáról meggyőződjék, 
fölkelté elaludt társait, az Isten anyja előtt földre borul, ki 
ekképen szólt hozzá; „Édes fiam, a mindenható akarja, hogy te 
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itt templomot építs, melyet nevemről fognak czimezni. Megígérem, 
hogy kik itt imádkozni fognak, esedezésem által az Isten áldá
saiban részesülnek, mert e hely az én örökségem. Ezek biztosítása* 
végett itt leszen képem, mely mint az igaz hit ; a világ végéig 
megmarad e helyen. Kezd el építését, mentül hamarább, azután 
menj el Jeruzsálembe, hol az Isten fia kívánja, hogy áldozd fel 
éltedet." Szűz Mária megparancsolta, hogy már most tegyék fel 
az oszlopra a képet, mire a látomány egy felavatási dicséneket 
zengve eltűnt, de a szobor azon a helyen van mai napig. Ez volt az 
első templom, melyet a boldog. Szűz Mária tiszteletére felavattak. 
Ez kezdete a Pilar-egyháznak,melyet méltán az Isten a legtisztább 
Szűz házának, az angyalok szobájának neveznek. Ez okon a 
város annyi száz és száz ostroma és feldulatása közt e szobor
nak nem történt hántása. Tizennyolcz századon át a hitetlen 
zsidók, a bálványzó rómaiak, az eretnek ariánusok, a barbár 
mórok közt sértetlenül fönállott. Az utóbbiak a templom egész 
körületét kivették az adó alól. Későbbi jámbor századok építet
ték a jelen kápolnát, mert szent Jakabé, csak 8 láb széles és 
16 láb hosszú volt, utóbb pedig a mostani bazilikái Szent 
Jakab Jeruzsálembe tért, és vértanúi halállal múlt ki. 

Az oszlopot, melyet az angyalok hoztak, márványfalba 
téve láttuk; csak kis része látszik ki, melyet szakadatlanul csók
kal érintenek a hívek, s mi is megcsókoltuk. A kápolna kerek
ded, három részről nyílt, gazdagon diszitett födele több márvány
oszlopon áll. Belül sok az arany, ezüst szobor; az emlékaján-
dokok, exvoto tárgyak csillognak a folytonosan égő gyertya-soka
ságban. Közepén van a szent Szűz szobra, mely egészen fekete, 
a drága gyémántos ruhából csak is feje látszik. Ezüst korlát 
választja el az oltárt a közönségtől, mely a mint folyvást újul, 
ugy nem fogy el egész nap; e kápolna reggel telve van imád-
kozókkal, de délután sem üres. Habár a kupolából elég bőven 
jő a világosság, a kápolna mégis sötét, mert födele tömör már
vány, de azért a kupolában Velázquez Antal frescóit mégis jól 
ki lehet venni. A kápolna nagy kincseit részben az 1809-ki 
hires ostrom költségeire fordították. Itt megszólítottunk egy 
jámbor embert, ki páratlan szívességgel mindenfelé vezetett 
Amint a szűk utczákban jártunk, egy koldust sem hagyott 
elmenni alamizsna nélkül, pedig elegen vannak. Az önzetlen 
szívesség egy feledhetlen példánya. Nyilván ker. szeretetből 
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tette, mert annyi önfeláldozó, fáradaluias udvariasságot nem 
lehet máshonnét eredetéiül. Mily édes tünemény az ideg , a igy 
"hideg önzők özönében, egy humánus, szeretetteljes érzület! Mi e 
j ó e m b e r t a , ^ hajlandók tekinteni. 

E városnak sok temploma van, melyekben a faragványok 
kitűnő megemlítést érdemelnek. Az oltárok valamint csaknem 
egész Spanyolországban, ugy itt is fából vannak ; elfoglalják 
az egész háttért, hol az oltár szokott lenni, s több négyszögre 
oszlanak, melyekben Jézus történetének jelenetei finoman ki
faragva adatnak elé. Némely helyütt 18 ilyen részletet olvas
tam, fönt pedig ragyog a megváltás jele, a kereszt* Ezen fa-
háttérnek „retablo," magyarul: „oltárhátlap" a neve* A spanyo
lok ennek kivitelére legtöbb észt, ügyességet, kincset fordítottak; 
a faszobrok a spanyol művészetnek egyik nevezetességét 
képezik, azért a muzeumokban ilyetén szobrokat sokszor látni. 
íTeni is kényelemből tették ezt, hanem egy mély eszméből, mely 
őket lelkesítette. Ezen famüvészetre nézve, mely legfőbb virág
zását a kor. Spanyolországban élte meg, Stolz Albán egy szép 
megjegyzést tesz. 

A kereszténység — úgymond — a művészetben is kiérezte, 
hogy mi illik legjobban érzületéhez ; és mivel a spanyol népnél 
a kereszténység vérré és csonttá lőn, természetes, hogy itt leg
jobban érezték, mi való a ker. művészethez, kiválasztván mű
tárgyaik anyagául a fát, valamint a pogány a követ. Ugyanis 
a fa titokteljes vonatkozásban van az emberrel, főleg a ker. 
emberrel. Már a nevelésben is kitűnik a hasonlatosság, mert 
valamint a fát igazgatni, nyesni kell, ugy az ember is mintára 
szorul, mely szerint növekedjék, s hogy legyen, a ki a kinövése
ket nyesegesse, mert különben nem lesz terebélyes fa, me
lyen az erények virága, gyümölcse megteremjen. A föld 
mintegy a mell, honnan táplálékát szedi az ember, de a kart, 
mely vezesse, a fa nyújtja neki. Mikor születik, bölcsőbe teszik, 
mikor meghal, koporsóba. Mikor az álom nyomja el, a mely 
testvére a halálnak, ágyban nyugszik, a mely az előbbiekhez ha-
sonlag fából készül. A ház fedele, melyben lakol, szobád padlata, 
a szék, uiely.n ülsz, az asztal, mely tápodat nyújtja, a hajó, 
mely messze tájakra visz, a tűz, mely nélkül keserű lenne a lét, 
mind a fától jönnek. Feltűnő, hogy a világ két legnagyobb 
ténye, melyeken a jelen világ sorsa alapszik, szintén fán történt 
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nieg. A világ első bűnére a fa adott alkalmat, és a megváltás 
szintén fán történt meg. Azért énekeltetik a nagy-hét miséjében: 
„A ki a fán diadalt nyert, le is győzetett a fán, a mi Urunk által." 
Ezen titokteljes viszonyt a fa és ember között, ugy látszik 
leginkább átérezték; ez okon vonzódnak annyira a fához, és 
szokássá lőn, hogy tiszteletök legnagyobb tárgyait az emberrel 
olyannyira rokon-anyagból, a fából faragják ki. A görög és 
római a követ választá, és helyesen; mert isteneik hidegek, 
merevek voltak, mint a márvány. 

Zaragosa egy liires retabló-val dicsekszik, mely a szé
kes-egyházban van. Neve San Salvador, de itt Seo-nak 
nevezik; ez a limousin köznyelven annyi, mint szék, secles, mert 
ez csakugyan székes-egyház, azaz püspöki templom. ízlésre 

th, de sok renaissanee-adalékai vannak, névszerint tornya. 
Nagy hiba, hogy nincs a templomnak olyatén homlokzata, 
melyen átmenve, a templom gazdag részletei tűnnének szem elé. 
A homlokzat a templom egy zugába vezet, honnét csak nagy 
nehezen tájékozzuk magunkat, hol van eleje, vége. ö t hajója 
van , oszlopai sárga márvány-talapokon nyugszanak. Az 
oszlopokat inkább oszlopcsoportnak nevezhetnők, műnyelven 
gerinczhordók, mert nyolcz domború, s ugyanannyi homorú 
vájadékban futnak a mennyezetig, melynek ivgerinczeit gyö
nyörű, aranyozott rózsák, csokor gyanánt foglalják össze, rosa-
ces. Talaját barna és vörös márványtáblák csíkozzák. A szen
tély (capilla major) felett kupola emelkedik, mely azonban az 
igen sötét templomnak csekély világosságot ad, és az amúgy is 
rövid ablakait még be is fűggönyözik. Az egész retablo ala
bástromból készült, de egészen fekete. Jelen voltunk a misén, 
melynek végével tisztára leszedték az oltár minden készletét; 
mert megtörtént, ugy mondta a vezető, hogy a látogató idege
nek, utazók, zsebre tették, a mit el lehetett vinni. Az oltárnak 
bal-, azaz leczke-oldalán van egy mennyezetes kettős karszék, 
ebben ült nejével az aragoniai király, mikor koronázták; aug. 
25-én pedig mi ketten. A coro szinte habzik a sok diszltménytőL 
Belül finom székek, góth oszlopokkal a támfalon. Az énekkönyv
tartók a középen szintén finom metszetű domborművek. A coro 
falain az oszlopok között orgona emelkedik, mely — mint közön
ségesen, habár nálunk nagyobbak vannak — szép andalító,majd 
harsogó hangon szól. Valóban tülgazdag diszités ömlik el a coro 
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külfalain, főképen a trascoro, melynek közepén 6 salamon 
(csiga-alaku) oszloptól környezve ? szép feszület van. Ennek 
fülkéje szintén kápolnát alkot; időnkint jött egy sekrestyés 7 és 
elvonta a feszület függönyét, mire odasiettek, kik távol imádkoz
tak, s mély áhítattal borultak le a kereszt előtt. Számos kápol
nája is van e templomnak, hol nem egy művészeti remek őrizte
tik, hanem nekem ez is elég volt, hogy belefáradjak a nézésbe. 

Az isten-tisztelet alatt itt nem énekel a nép, a mi nálunk oly 
lélekemelő, oly magasztos, s jelvénye az egyetemes hódolatnak,me-
lyet a község, mint ilyen, Istennek nyújt. A coroban időző papok, 
és talárba öltözött világiak énekelnek. Mikor a papok a coroba 
mennek, megelőzi egy fehér, zarándok-ruhájú, borotvált sekres
tyés, kinek kalapja a hátán lóg, fején pedig hajporozott vendég
haj fehérlik. Nagygombu botját előre tartva, lépeget a csoport 
előtt, kinyitja a kar rostélyát, azután megáll s a közeledőket 
tova küldi, hogy a tér üres maradjon. Utána jönnek a gyerme
kek, számra nyolcztól 12-ig, kik nemcsak a breviáriumot, ha
nem a mise alatt az antifonákat énekelni segítik. Ez igen jól 
hangzott a sok mély hang között, mint ezüst csengetyíi a haran
gok zugásában. A zsoltárokat énekelve mondják, és igy elég 
lassan, illő méltósággal; a vesperás egyes részeit orgonakiséret-
tel. Igen kedves emlékű, mikor a sötét ivek alatt, csiklandozó 
vékony hangon énekelték a fiuk: „In manus tuas commendo 
spiritum meum," A segédletben is különböznek tőlünk ; a szer
tartó fekete köpenyben ténykedik.A pax-adó papot mindig kisérte 
a fehér zarándok. Az isten-tisztelet végével bementünk a sekres
tyébe s kértük az ottlevő egyházi férfiakat; mutatnák meg a 
kincstárt, névszerint ama hires góth keresztet, melyre az aragonai 
király kezét tévé, mikor megesküdött, hogy a fueros, szabadal
makat meg fogja tartani; kérésünket azonban nem teljesítették. 

Nevezetes e templom tornya is, mely felsőbb részeiben 
nyolczszögü, s több szobor díszíti. A renaissance-modor remeké
nek tartják, mert könnyen emelkedik a magasba. Contini ter
vezte Rómában 1685., és zaragosai építészei építették. Mellette 
van az érseki palota és a papnövelde, hol azt monda a portás: 
„Ugy sem látnak itt Semmit, mert hazamentek a növendékek."*) 

*.) A spanyol növendékekre nézve, s Áhzlíxn az egyházi állapotokat ille
tőleg érdekes adat okaf olvashatni a „Keligió" 1764. "foíyam II. félév 28—12. 
számaiban. Tndós hazánkfia, Kúbinszky Mihály köslött jegyzetei eiso' ma
gyar irodalmi termek a spanyolországi útleírásokban. 
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Megnéztük a jezsuiták templomát; egyszerű, tiszta. Sok 
imádkozó volt benne ; Jézus szent szive itt kitűnő tiszteletnek 
örvend. A jezsuita/ki vezetett, udvarias, előzékeny volt. Van 
(azaz volt, mert legújabban a forradalom kiűzte) 14 kolostoruk, 
s ama napokban is egy gallicziai városban nyitottak felsőbb 
iskolát, de nevére nem emlékszem már. A jezsuiták egyedül 
Byscáyában maradtak meg, mert a baskok nem engedték elűzni, 
a fueros-ra bivatkózván. 

Egyéb sok templom közt, melyekben néhol meglepő fa-
metsz vény ékkel találkoztunk, megemlítendő S a n t i a g o , mely
nek retablója a szent Szűz megjelenését ábrázolja, a mint szent 
Jakabnak adja a szobrot. Ennek tornyán van egy harang, 
melyet a góthok idejéből eredeteznek. Itt elvált a mi jámbor 
öreg kalauzunk, azon biztosítással, hogy bármire lenne szük
ségünk, kész mindenben segédkezet nyújtani. 

Hát az a görbe torony amott mit vétett, hogy oly sokáig 
be nem mutatom, s mióta hajlong már ? Az olvasó bizonyosan 
a pisai hajlott toronyról azt véli, hogy unicum, pedig itt van 
párja, mely jóval magasabb, mert 300 láb. Négy emeletre oszlik, 
háromsoros ablakai vannak, és hatszögletű; előttem van fény
képe, tőről-hegyig leírhatnám, de az olvasónak mi haszna lenne 
ebből ? Építették 1504. merőben téglából; az előbb leirt templo
mok is téglából épifcvék, de azt hiába mossa az eső, fel nem 
olvasztja, oly erős. Legfelsőbb ablakait erkély környezi, hova 
260 lépcső vezet. Sokféle stylt próbáltak meg rajta. Habár csak 9 
lábnyira távolodik keresztje a vonaltól,melyet alapja központjától 
felfelé képzelünk, a pisai 12', mégis az első pillanatban megrette
nünk, hogy talán még sem oly erős, és menten összeomlik. Egé
szen külön áll, mert csupán az óra miatt építették. Némelyek 
szándékosan igy építettnek szeretnék mondani, hanem fölösle. 
ges vitázni velők, mert hiszen alól meglehetős vastag bástyát 
raktak alapjai mellé, attól tartva, hogy ledől; sokáig féltek 
hogy daczára a támfalnak, összeomlik; nem is volt szabad fel
menni rá, azonban valószínű, hogy a „tőrre nueva" még nagy 
kort fog érni. 

A börzét, Ionja, is meglátogattuk, melyet 1551-ben épi-
ettek. Rémséges magas terem, kettős sorú ablakokkal, a közök-
tben góth feliratokkal. Zászlók s a királyné arczképe díszítették 
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Ide gyűlnek össze az aragoniai kereskedők; szuette poros szé-
bizony bevonhatnák uj szövettel! 

A főutcza végén van a Santa Engrazia (Santas Mázas 
néven nem tudták megmutatni). Itt valaha kolostor volt, mely 
most kaszárnya, valamint a többi zárdák is; a templom egy 
hatalmas róni, mely felkiáltó-jel gyanánt mered a téren. It t tör
tek be legelőbb a francziák, itt folyt el legtöbb vér , mert mind
két rész szilaj elszántsággal harczoli E romok alatt egy világos, 
téres, sírboltszerü templom terjed el, hol óriási koporsókbaii 
elhelyezvék ama vértanuk csontjai, kik az első keresztény szá
zadokban Zaragosában szenvedtek. Itt van szent Lambert teste 
és azon oszlop, melyhez Szűz sz* Engraziát kötötték, kinek vér-
tanuságát 304. évre teszik. Láttam egy finom, domborvésetü 
sareophagot (kőkoporsó) ; ez az egyedüli, melyet a régi ker. 
művészetből itt feltalálnom sikerült. 

Az „Aljaferia" nevű királyi lakot, miután a városon kivül 
van, csak mesziről szemléltük, négyszögű tornya rommarad
ványt jelez. Itt laktak az arab királyok, később a keresztény 
fejedelmek ; nem sokára benczés kolostor ? s azok eltörlése után 
kaszárnya lett; oly fáradtak voltunk, hogy megeléglettük nézni 
a város kapujából, hol egy vámőr magyarázott egyet mást. Né
hány fényképet vásárolva, szállodánkba vonultunk, hol a köze
bédre várakoztunk, melyre hat órakor csengettek. Fontos dolog 
utón az evés, azért legjobb a közebédek intézményét karolni 
fel, mesa redonda (rotonda). Itt nem kell törődni a ficzamodott 
nevű ételekkel; hoznak vagy nyolczat, s gyümölcsöt szintén 
annyifélét, ebből ugyancsak válogathat bármi kényes gyomor. 
Az utazók sokat panaszkodnak a gaspacho (foghagyma és para
dicsom-alma-keverék) és garbanzos (borsónemü főzelék) nevű 
spanyol ételek ellen ; mi azonban nem Ízleltük, mert minden 
kis városban is van franczia konyha és közebéd. Néhol 5-kor 
spanyol, 6-kor franczia tálalás ; mi az utóbbihoz szegődtünk, s 
étel dolgában nem is volt semmi panaszunk. A közebéd ára 14 
reál, mi — ha elgondoljuk, hogy annyi finom bor járja, melyekkel 
akármi szomjas torok is megelégedhetik -jutányosnak mondható. 
Volt az asztalnál vagy 24 vendég; tehát e tekintetben is aján-
kíraméitó az „Európa" szálloda. 

E város lakói büszkék hadi vitézségökre. Kettős ostromuk 
erősen kidomborodik a spanyjol védharezok eseményeiből, ezek 
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szerezték meg Z. cziinét: „siempre heroica, mindenkor vitéz/1 

sőt külföldön is ez ostromok mint az elszánt védelem példány
képei adatnak elő, azért egészen nem mellőzhetjük. 

Midőn VII. Ferdinánd, Napóleon kezébe tette le a spanyol 
koronát, ez József testvérének volt nápolyi királynak ajándé
kozta. Ezen bitorlás hallatára, az egész nemzet feltámadt s habár 
nyílt csatában vesztettek is guerilla, vagyis szabad független 
csapataik által, melyek minden vidéken támadtak, megakadá
lyozták az ellenség előnyomulását. 1808-ban Zaragosa is, ki
rályáért a haza függetlenségéért fegyvert ragadott s P a l a f ox 
vezérlete alatt, 10 ezer embert gyűjtött falai közé. Midőn a 
franczia vezér V o r d i e r , néhány apróbb csata után zárva 
találta a város kapuit, feladásra szólította őket, de Palafox hires 
válasza az volt: ^guerra a cuchülö/'* késre is megyünk! A 
szomszéd városok is küldtek segélyt, mire jul. 14, megszűnt az 
ostrom. Azonközben megszilárdult József helyzete, s uj győ
zelmek folytán ismét előnyomultak, ostrom alá vévén Zaragosát, 
Ekkor elhatározták az aragoniak, hogy az utolsó talpalatnyi 
földet is megvédik, hasta la ultima tapia. Huszonhét napi vivás 
után^ az Engraza-zárda mellett betörtek a francziák, de tovább 
nem nyomulhattak, mert minden házat külön kellett bevenni 
A spanyolok a házak közbeneső falait áttörték, hogy egymással 
közlekedhessenek, az ablakokból pedig minden előtűnő francziát 
lelőttek. Negyvenkét nap alatt 16 ezer bombát kapott a város, s 
a védők, bátorságukkal meg bírták tartani vidámságukat. A 
legforróbb napokban is kártyáztak, s mihelyt hallották a „tőrre 
nuevatí vészharangját, keresztet vetve, Istennek ajánlva leiköket, 
.kirontottak az ellenségre. Eagály is tizedelte soraikat, mert 15 
eser ember fordult meg a kórházban, elvégre nem volt ki 
temesse a holtakat, ápolja a sebesülteket Az önfeláldozó bátor
ságot bámulta egész Európa; mert az ujabb idők történeteiben 
hasonlót nem is lehet találni; a régi időkbe kell merülni,- 'a'régi 
görögök csatái Xerxes ellen, Saguntum és Jeruzsálem védelme 
az egyedüli, mit példa gyanánt lehet ezek mellé állítani. Elvégre 
kifogyva mindenből, 1809, febi% 21. megadták magukat; midőn 
kivonult a sápadt kiéhezett csapat, az ellenség is szánta. Száz
ezer lakos és menekült közöl, 51 ezerén vesztek eL 

Második vitéz tettök volt, mikor 1838-ban a carlisták 
vezére Jüan C a b a n e r o , tábora élén, egy reggelen egészen 
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csöndben városukba nyomult, s azt elfoglaltnak nyilatkoztatta 
ki. A polgárok összenéznek, fegyvert ragadnak s a fegyelmezett 
sereget elverik, 600 embert elfogva, Ekkor kapták az emiitet
tem czimet, borostyánt czimerökbe és a cortes (országgyűlés) 
nyilvánosan megköszönte dicső daliás viseletöket. 

Ezen történetek olvasásával foglalkoztunk, várva az elin
dulást, mert tízkor voltunk Madridba menendők. Erősen esett, 
legillőbb volt szobánkban emészteni az egész napon át látotta
k a t Halk kopogást veszünk észre az ajtón: „szabad" kiáltani 
el magamat, s a gyertyavilágnál is feltűnően halavány alak lép 
be szobánkba. Alázatos hajlongások között közeledik felénk s 
bemutatja magát, hogy ő a ház föpinczére. Uraim — folytatja 
— engem már öt hónap óta gyógyitnak az itteni orvosok, és 
bajom nem csak nem szűnik, hanem mindinkább gyarapodik ; 
amint látják, alig járhatok már. Önök, mint látom, német orvos
doktorok, kérem tehát tanácsoljanak valamit; nálunk nagy tu
dományról híresek a német orvosok, határtalan bizalommal 
vagyok íigyességök iránt, talán meg is mutathatom bajomat ? 
Hagyja édes barátom, volt válaszunk, mi nem testi, hanem lelki 
orvosok vagyunk, azaz magyar papok, fogjuk is kérni az ur 
Istent, hogy segítse ki szánandó állapotából; egyébiránt menjen' 
Madridba, ott talál német orvosokat. A félreértés oka először 
az volt, hogy itt a férfinép nagyobb felének borotvált arcza van, 
másodszor mert a szállodai névjegyzékbe dr-nak irtuk magun
kat, amit a szegény ember orvosnak vélt. 

A francziát Spanyolországban ugy gyűlölik, mint nálunk 
az ötvenes években a németet. Azt mondják róluk, hogy szívte
lenek: no tienen corazon. Okot erre nem csak a véres harczok 
emléke, hanem a francziák fitymáló modora is szolgáltat, melylyel 
tagadhatlan fensőségöket éreztetik velők. Ellenben a németeket 
szeretik, a német tudományos munkák fordításai nagy keletnek 
örvendenek. Akárhány hirdetést olvastunk, hol magát büszkén 
németnek vallja az illető, vagy legalább, hogy Németországban 
tanult, és tapasztalatokat gyűjtött. Azután a német könnyen 
szokik uj hazájához, üvölt a "farkasokkal, mint a franczia pél
dabeszéd tartja; a franczia azonban épen nem követi, hogy il 
faut hurler avec les loups, hanem folyvást emlegeti a nagy nem
zetet, annak hatalmát, dicsőségét; ezt pedig itt ki nem állhat
ják. A németek közt leginkább a poroszokat dicsérik, s ezek-
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közt B i s m a r c k o t , főképen azon oknál fogva,mert egyedül ő 
ravaszabb Napóleonnál, s tudja is sakkban tartani. Minthogy 
bennünket, határozott kijelentés után is,hogy magyarok vagyunk, 
németnek, vagy legalább olyan portugál-németnek tartottak, 
kíváncsi arczczal kikérdezték, hogy hát minő külsővel bir az a 
Bismarck, kövér-e, sovány-e? Ez a folytonossága a kérdezősködés-
nek, elvégre azon gondolatra hozott, hogy Poroszország csak
ugyan működik a spanyol forradalom szitásában. 

Zörgetnek újra s hozzák a szelid számlát, 48 reálba került 
lakással az élelem, egyre tehát 2 írt 80 kr. esik. Ismét a 2 reálos 
omnibusz kivitt,senki sem zsarolt J t t második osztályba váltottunk 
jegyet, aludni akarván. Meg is történt; aludtunk viradtig. Heggel 
azt veszszük észre, hogy nem vagyunk magunk,hanem,ki tudja hol 
szálltak be, három spanyol delnő, tul az élet tavaszán. Erősen hor
koltak közvetlen szomszédságunkban; néha pipáztak is, értem az 
álombani pöfékelést, mert asszonyt a dohány országában füstölni 
nem láttunk. A fölkelő nap sugaraira fölébredtek és ébren deli höl
gyeknek tűntek fel. Szemöldjük egész czigánysátor volt, ugy 
feketéllett, s alatta mint kovácsmühelyben szikráztak a szemek. 
Beszédünk felette csekély volt, mert nem értették a lengva cas-
tellana, azaz, a spanyol irodalmi nyelvet; táj szólásuk felette külön
bözött. Egyszer beszélgetésre tárgyat keresve, mondám egy 
parasztnak: es bonita noche, szép az éj, ő csak bámult, társa 
legott értelmezte és az éjt noitnek mondta, másutt note, nite-val 
fejezik ki. Tessék már most beszélni a hölgyekkel. 

Kopár vigasztalan mezőn vitt a gőzmozdony, félóráig is 
mentünk, mig állomásra akadtunk. Hegyek, halmok váltakoz
tak, de a köves talaj, felpattogzott sziklamező egyforma volt. 
Meglehet, hogy tavaszkor ez is zöld, de most szomorúan sivár 
volt, itt ott lengetett füvet a szellő, de ez tövig száraz volt. Csak 
az aloe kékellett a sinek szélem, ez az égető mezőn jól érzi ma
gát. Minden lehangolóan kiaszott volt; ha néhol fa ötlött Sze
münkbe, ez fonnyadt ágaival inkább a kezeit feje fölött tördelő 
emberhez hasonlított, föl nem vidámította lankadt érzületünket, 
mert szánakozásra késztetett. Az agyag időnkint vörös tégla
színűé változott, majd ismét agyagpala-rétegek, mint éles fogak 
állottak ki a vasút medrének falaiból. Ha valamit értettem 
volna a geológiából, elmondhattam volna, hogy a vasutak futó 
ásatásaik által mennyire előmozdították a földismét, kijelöltem 

6* 



— 84 -

volna, hol VlIuviaKs a talaj, hol vannak a rétegek vulkanikus 
tülekedések által megbolygatva; hogy mennyire szükséges 
lenne, miszerint a térrajzokon, a vidék földtani természete is 
megjelöltessék. Mindezek helyett csak azt tudja meg az olvasó, 
hogy mentül inkább közlekedtünk Madridhoz, annál kopárabb 
lett a talaj. 

Két nevezetes várost hagytunk el, megelégedvén külső 
látásukkal. Az egyik S i g u e n s a: ez arról híres, hogy itt volt 
püspöki helynök X i m e n e s , s az o unszolása folytán egyete
met kapott, mely már régen megszűnt, most 5 ezer lakóval 
dics ekvő városka, A másik „A 1 c a lla de Henares," mert ily-
nevű folyó partján van. Több Álcala-t különböztetnek meg, 
miután arabul megerősített kastélyt jelentvén, sok várnak és 
váraljnak adták e nevet. Egy hatalmas rónán terjed el, s büsz
kén mutatja templomainak kupoláit, régi dicsőségű egyetemé
nek épületeit; 18 kolostorából kaszárnyák lettek, a régi szerze
tek, az egyetem kedveért. növendékeik számára építettek ott 
zárdákat. Azt mondják, jobb ha csak eme szép külteklntef em
lékét bírjuk, mert a város maga nyomorult, s keserű érzést szül, 
ha elgondoljuk, hogy itt hajdan 50 tanár működött, királyok 
látogatták, a tudomány országának nevezték. Midőn 1514-ben 
Ferdinánd király meglátogatta az előadásokat, amint nézték az 
épületeket, jött épen Balboa Nándor egyetemi rektor, s a pedel
lusok előtte vitték a karok jogarait. A királyi szolgák rögtön 
eme diszjelek eltávolítását követelték, mert szerintök a király 
előtt senkinek sem volt szabad jogart viselni. A király roszalta 
szolgáinak buzgalmát, s azt mondotta: „ez a tudományok or
szága, itt tudósok uralkodnak/4 

Epén vásár tartatott Alcalában: egynehány lókereskedö 
is jött a vaggonba, ostorral kezében, mert mentünk mi parasz
tokkal az első helyen^ is. Oly illedelmesen viselték magukat, 
hogy épen nem háborgattak, midőn mi Ximenes életével foglal
koztunk, ki nemcsak tanult Alcalában s ide temettetett is, hanem 
e város egész régi dicsőségét neki köszönheti. 0 alapította egye
temét s hires szentirását, hat folio kötetben, „Polyglotta Com-
plutensia," zsidó, görög, ckaldeus, latin nyelven, itt szerkesztette 
s 12 évi munka után, 1517. jul. 10-én Itt el is készült vele. 
Csak 600 példányban nyomták, mégis 52 ezer aranyba került. 
Egyes példány hetedfél aranyon áruitatott. Most már 10 ezer 



frankon is árulnak példányokat; egész ^Németországban csak 
15 példány található, Pesten is van egy. Ximenes biboraokkaí? 

ki Spanyolország kormányzója is volt, mindenütt fogunk talál
kozni, azért életének adatait röviden elő kell adnom. 

Gonzales Ximenes de Oisneros*) Torrelaguna-ban, nem 
mesze Madridtól 1436. született, atyja nemesember volt és ki
rályi adószedő. Alcala- es Salamancában tanult és pappá lett. 
Bölcselet,- hittan- és jogtudományban egyaránt jártas volt. Szü
leinek szegénységén magánoktatással segített, ez nem lévén ele
gendő, 1459. Rómába ment szerencsét próbálni. Útközben kétszer 
kirabolták, Brunet barátjának segélyével valahogy Rómába, 
került. Az egyházi törvényszéknél hat évig működött, s a fel
sőbbek figyelmét magára vonta. Azonközben atyjának halála 
miatt hazamenni kényszerült; kapott azonban a pápától jogot, 
a legelőbb kiadható javadalomra, litteras expectativas, a toledói 
egyház megyében. Legelőször megürült az nzeda-i plébánia, Xi
menes kimutatta rá jogát, hanem az érsek ezt másnak szánta7 

Minthogy egyik sem tágított, a jogában bizakodó Ximenest az 
érsek börtönbe vetette. Az erős épület később, midőn érsekpri-
más lett, kincstár gyanánt szolgált Nemsokára Santorcazba 
küldték, hova szokás volt a vétkes papokat zárni. És itt hat 
évig senyvedett a tettvágyó fiatal ember. Beszélik, hogy a bör
tönben egyik pajtása megjövendölte, miszerint majdan toledói 
érsek lesz. Barátom, — válaszolt Ximenes — ilyen kezdet 
nem nyújt kilátást olyan szerencsés végre! Utóvégre belátta 
Oarillo érsek, hogy ilyen jellemet megtörni lehetetlen, kibocsá
totta. Signenzában, más megyében volt p. helynök; itt midőn 
kilátásai nyiltak előkelő hivatalokra, a szigorú ferenczi kolos
torba vonult, és Ferenca nevet véve föl, szerzetes njoncz lett. A 
zárdát Toledóban: San Jüan de los Reyes látni fogjuk. Nemso
kára a magányos Oastaííar-kolostorba tétetett, hol ima-, tanulás-, 
és önsanyargatásban teltek el napjai, melyeket élete boldogabb 
időszakának vallott. Innen Salzedo-ba küldetett, hol mint quar-
dian szolgált. Akármerre ment, szentségi hírénél fogva, eokaa 
lelki vezérré választák. Elvégre a királyné is kinevezte gyónta-

*) Számos étetír&ta köat legtökéletesebb Hetele-é: Der C&rdin*! 
Ximenes, Tübin^eu 1851. II . kiadás nyolczadrét 567. lap. Egy német p&p 
monda róla, bogy minden fölszentelt püspöknek* ezt kellene conseevattói 
emlékül adöi. 
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tójának, kinek a politikában is sokszor kikérte tanácsát. Mint 
rendjének tartományi főnöke, gyalog járta meg a kolostorokat, 
irtván a visszaéléseket és saját példájával előmozdítván a sza
bályok megtartását. Mikor 1495-ben Mendoza bibornok és tole-
doi érsek haldoklott, Izabella királynőnek Ximenest ajánlotta 
utódjának, ki ezen év okt. 11-éü, 59 éves korában püspökké 
szenteltetett. 

A spanyol egyház első méltóságában, csak a külső válto
zott, de nem szigorú belső élete, rönsanyargatása; mert a prémes 
selyemruha alatt mindenkor ciliciumot, szőrszövetet viselt, 
durva deszkán aludt, és gazdag asztalnál keveset evett. És eme 
külső diszes megjelenését is, mint méltósága által követelt mo
dort, a pápa parancsolta meg. Hogy a mórok megtérítésén, a 
lazult papi erkölcsök javításán, s a zárdai fegyelem föntartásán 
nagy buzgalommal működött, magától értetik. Nevezetes, hogy 
a szerzetesek közt épen a ferencziek, kikhez tartozott, a világi 
papok közt a toledói káptalan, legtöbb bajt okoztak neki, mert 
reformról hallani sem akartak. Ez utóbbiak az ügyes Aibor-
noz-t Rómába is küldték, hogy vádolja be VI. Sándor pápánál 
hanem az érsek sebesebb evezésü hajót küldött a már tengerre 
szállt kanonok után, hazahozatta és két évig szigorú felügyelet 
alatt tartotta, mire a káptalanbeliek fölhagytak árulkodásaik-
kal. Országlási gondjai legnagyobb fényt kölcsönöztek Izabella 
nevének. Isten áldásának tartotta is a királyné, hogy három 
oly dics© ember állott szolgálatába. Ezek Columbus az újvilág 
felfedezője, kinek Granada bevételekor 1493. ápril. 17. a sán
táiéi táborban engedélyezett 3 hajót; Gansalvo de Cor-
dova, a nagy seregparancsnok, ki nemcsak a mór harczokban 
tűnt ki, hanem Nápolyt is megszerezte vitézségével, a harma
dik X i m e n e s . Országiári fényes tehetségét, Isabella halála 
után 68. évében fejtette ki. 

Mikor a szentéletü királyné 1504-ben meghalálozott, Xi
menes, a regenstanács elnöke, lett Spanyolország korlátlan ura. 
Vas kezével zabolázta a nemességet, ellensúlyozta daczoöságát 
az általános fegyverzéssel, szóval megalakította a jelen államot, 
melyet V. Károly a ferenczi szerzetes kezéből vett által. 1507. 
nagy inquisitor lett, utódja Torquemada- és Deza-nak, tehát a 
harmadik ezen,méltóságban. Szigorát inkább a hivatalnokok, 
semhogy a vádlottak érezték, azonban elegen véreztek el, ezen 
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merőben spanyol nemzeti intéz vény által ekkép is, 1517-ben 
jött Spanyolországba V. Károly, az ellene támadt nagyokat 
Ximenes fékezte ineg s az anyagilag is felvirágzott, rendezett 
pénzviszonyokban levő országot általadta. Ugyanazon év nov. 
8-án meghalt a nagy férfiú Eoa nevű faluban Valladolid mel
lett 82. évében. Végszavai voltak: in te Dominesperavi! melye
ket az előimádkozó után mondott. Eltemettetett Alcalában. Rau-
mer történész mondja róla: „ez azon egyedüli férfiú, kit kortársai, 
mint államférfiúi, katonát, tudóst és szentet egyaránt bámultak." 

V. Madrid. 
Ke beszéljen senki a magyar puszták untató voltáról. Ha 

oldalát épen frázisok fúrják, menjen Spanyolországba,* ott szép 
hegedűszóval előadhatja a Madrid körül az ország közepén izzó 
kopár halmok, aszott mezők, lengő kórok látására. Sárga hul
lámzó térségen fekszik Madrid, hegyek a messze távolban van
nak. Talaja néhány homokhalom, melyek elég lejtősek és csak 
a királyi lak külső oldalán képeznek meredélyt, honnét a pa-
lotá, mikor az Escorialba vezető éjszaki vaspályán érkezik, 
vagy megy az utazó, imposáns magasságban tündöklik. Innen 
tekintve, legott elhiszszük a tudósoknak, hogy ez a legmagasab
ban fekvő királyi palota, ugyanis a város 2289 lábnyira van a 
tenger szine felett, e királyi trón tehát legmagasabb minden 
trónok közt egész Európában. Talán emiatt szédülnek a 
rajta ülők. 

Miután a sok vasúti raktár és javítás alatt levő mozdo
nyok közöl kiszabadultunk, a semmi nevezetességei biró indó
házban kiszálltunk ? mire sietős sebességgel tova szállítottak. 
A Fonda peninsulareba szállottunk és meg voltunk vele elé
gedve • ára közönséges, egy szoba vagy egy ágy 14 reál na
ponkint. Az első emeleten laktunk, minden jól ment, csakhogy 
istállók vannak alant; a lószag nagyon bántott. Valaha kolostor 
lehetett, mert oly lépcső-háza van, minőt nem szoktak korcs
mákban épiteni. A kapu alatt van egy szállítási hivatal, mely
ben jegyet lehet váltani különféle irányban, egyebek közt San-
tiagóba is, hanem elrémültem az öszvegre, odavissza 600 reátl 
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kértek. Pedig el kell oda mennem, ha éhen szomjan is! ez volt 
i fogadás; — hála Isten teljesült is. 

Utunk megértése végett el kell mondanom az. utitervet, 
először miképen esett ki papíron, másodszor miképen sikerült 
a valóságban. Miután többféle tervet a tanácsban elvetettünk, 
utóvégre — valamikor júliusban még, ebben állapodánk meg. 
A birák ketten valánk, tanácsosaink néhány tuczat útleírás 
meg térkép. E s z t e r g á m , V e l e n c z e , F i r e n z e , L i -
v o r n o, G e n u a, (jó lesz térképet venni elő) M a r s e i l l e , P e r -
p i g n a n, G e r o n a, B a r c e l o n a , Z a r a g o s a, M a d r i d , 
Itt a simancasi levéltár használata végett útitársam kiesz-
közli az állami engedélyt, mely nélkül nem nyilik meg, Mig ő 
ott dolgozott, én S a n t i á g ó b a voltam menendő. Visszatérve 
találkoztunk volna V e n t a d e B á n o s b a n s meglátogatjuk 
B u r g o s t, E s e u r i á 11, azután M a d r i d o n át T o 1 e d o-, 
A r a n j u e z-, 0 or d o va-, S e v i 1 la-, C a d i z-, A1 g ez i-
r a s b a . Innen kirándulás A f r i k á b a és G i b r a l t á r b a . 
A l g e z i r a s b ó l a herculesi utón át M a 1 a g á b a , és G r a -
n a d á b a; visszatérve M a l a g á b a , tengeren A1 i c a n t e b a, 
innen vasúton Velenciába^vagy ha Malagában nincs hajó Alicante 
elé, akkor egyenesen az utóbbiba. ^ V a l e n c i á b ó l vasúton 

M o n t s e r r á t r a ; i n n e n B a r c e l o n a , P e r p i g n a n, A v i -
g n o n, L y o n , Genf , B e r n , Z ü r i c h , L i n d á i t , M ü n e h e-
n e n át B é c s b e . Ez volt tervünk a p a p í r o n . Vélemé
nyem szerint ez a legjobb terv Spanyolország nevezetességeinek 
megnézésére; benne foglaltatik minden nevezetes város, és 
azon előnynyel bir, hogy három utat kivéve, mindig vasúton, 
vagy hajón lehet utazni, Csupán azon módosítást ajánlanám 
i\z azt netalán kővetőknek, hogy ne Olaszországon keresztül 
vegyék utjokat, hanem a sokkai rövidebb vonalon Schweiczon 
M, melyen mi hazamentünk. Olaszország megérdemli, hogy külön 
járjuk meg: Velencze és Plorencz nagyon igénybe veszi a figyel
met, kedélyünk ezáltal elveszti ruganyosságát. Az ibéri félsziget 
pedig oly nagy ország, különösségekben és művészeti kincsekben 
oly gazdag, hogy felénél is ellankad szellemünk, ha nem egészen 
kipihenve s nem határozott éhommal utazunk virányain. 

Madridban legott változás állt be utunk tervébe. F. V. 
engedélye, melyért a magyar ministerium utján folyamodott, 
az os&f rák-magyar követségnek még nem adatott "'át 5 ennél-
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fogva kétnapi időzés után, éjszak helyett délnek fordultunk, 
B Andalusia után következett S a n t i a g o , B u r g o s , Z a r a -
g o s a , M o n t s e r r a t. Ekképen utimknak egy gyöngye 
elégett t. i. a SCO templomit V a l e n c i a , a legszebb spanyol 
városok egyike, mely arról is nevezetes, hogy leghosszabb czime 
vagyon. Az egész tehát, mit róla megemlítek, mit látása nélkül 
is megírhatok, végevárhatlan czime: la muy noble, inclita, an-
tiqua, leal, insigne, magnifica, illustre, sabia, eoi*onada y jamás 
acabado de celebrar ciudad Valencia del Cid. „Az igen nemes 
tekintetes, ősrégi, hü, kitűnő, előkelő, nagyságos, méltóságos, 
bölcs, koronázó és soha eléggé nem dicsérhető Valencia, a Cid 
városa.'' Azt mondják, hogy szakadatlanul kék ege, egy félez
red év alatt csak kétszer eresztett fagyot a tájra, oly paradi
csom ez! Es mi nem láttuk. 

Alig 20 lépésnyire voltunk Madrid főterétől, puerta de 
sol nevű formátlan piaezától. Itt végződött valaha a város és 
kapuját a naphoz czimezték, mint Toledoban is van ilyen. Most 
azonban jóformán a város közepe, itt vannak a legszebb boltok, 
itt süt a legélesb napsugár, ez a járdataposók központja. Innen 
kiindulva keresztül kasul jártuk főbb utczáit és három óra alatt 
tökéletesen tájékoztuk magunkat. Egészen modern város, széles 
utezákkal, melyeket, szorgalmasan öntöznek, 4—tí emeletes 
szép házak, itt ott palotaszerü épületek tarkállanak. Templo
mokban Pesttel versenyez, nem is méltók említésre. Lakosai
nak száma 400 ezer. Minden tekintetben emelkedik s már is eu
rópai város. Bécsnek azonban nem léphet nyomába. 

Madridban egyesülnek a különféle fajok, melyek Spanyol
ország különböző tájain, mint a többféle vándornépek ivadéka, 
sajátságaik megőrzésében fáradnak. Az eredeti spanyol, a eel-
tiberi fajba oltatott a. phöniczi, (Cadiz táján), a görög, (Sagun-
tum várost épitve) a carthagói, (van is róla város épitve: Carta-
gena). De legnagyobb mértékben a római* A szép ország na
gyon megtetszett nekik, számtalan gyarmatot alapítottak benne, 
országutakat, vízvezetékeket építettek, diadaliveket emeltek a 
győzelmes vezéreknek; de hogy a nép ne érezze nagyon sze
rencsétlenségét, nagy költséggel cirkusokat is építettek, me
lyekben mint Rómában mulatott a közönség. Tarragona hemzseg 
a sok római régiségtől, Cordova, Salamanca, Segovia, Saguntum 
agy virágoztak fel, hogy Itália tartományi városaival verse-
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nyeztek. Azonban minden szabadságuk elveszett, s így csakha
mar oly utálatos lett a római járom, mint a carthagói. Fellázad
tak, de mindannyiszor elfőj tátott a zendülés, egyedül a cantab-
rok (Cantabria, annyi, mint Biscaya, vagy Guipuzcoa) őrizték 
meg szabadságukat a hegyek örvényes hasadékaiban. I. C. Au
gusztus ellenök indult s meg akarta hódítani 5 de nagyobbrésze 
fegyverrel kezökben veszett el. A római költők megénekelték 
az elszánt bátorságot, melylyel elhullottak. A negyedik század 
végéig azonban Spanyolország a rómaiak alatt el volt ugyan 
nyomva, de a civilisatio napja alatt jólétnek örvendett. A keresz
ténység ekkor hatalmas küzdelemben volt a pogánysággal, sőt 
véggyőzelméhez közeledett. 

Honorius kormánya alatt jöttek svévek, alánok, vandálok, 
elfoglalván ez utóbbiak Báticát, a délrészt, mely tőlük Andalusia, 
(Vandalusia) nevet nyert. Nyomban utánok jöttek a góthok, 
kik az alánokat, vandalokat elűzték Afrikába, a svéveket pedig 
hosszasb ellenállás után, ugy győzte le Leovigild, góth vezér, 
hogy megszűntek önálló nép lenni s egész Spanyolország a 
góthoké lett. Itt is érvényesült a műveltség ellenállhatlan ha
tása; a spanyol-római gyarmatok által az egész országban el
terjedt a latin nyelv uralma, mely habár mint nép-nyelv tájé
kok szerint módosult, az irodalmi nyelv, mely gazdagsága miatt, 
napjainkban is mintakép, változatlan maradt. A győzelmes 
góthok elhagyták csikorgó góth nyel vöket, és az elnyomott, 
de müveit nép idomgazdag latin nyelvét fogadták el, elolvad
tak a római spanyol népben. Haladtak a polgárisodás utján 
elég erős lépésben, amikor az arabok beütöttek, és itt Hispánia 
történetének egy fekete lapját kell felütnünk, mert délen min
denütt mór emlékekkel fogunk találkozni. 

A góth királyokat, eretnekségök és erkölcstelenségük 
miatt megutálta a nép. 701 óta Witíiza uralkodott, hanem amily 
jó volt kormánya elején, oly gonoszlelkü lett néhány év alatt. 
Nem csak alattvalóit, hanem vazalljait is kínozta, váraikat 
lerontatta és mint vadállat dühösködött. Felzendült mégis 
Andalusia, Eoderigót választva királynak ; ez római segélylyel 
legyőzve Wittizát, szemeit kitolatta, mire Cordovában 711-ben 
meghalt. Utódja Roderigó sem volt jobb, bujaságba merült, mely 
miatt az országban pártok s egyetemes izgatottság keletkezett. 
A lappangó keserűség kitört, 3 romjai alá temette nem csak 
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a góthok 300 éves birodalmát, hanem az egész országot is ki-
beszélhetlen nyomorba döntötte. Ugyanis Wittiza fiai, jogot 
képezvén atyjok trónjára, Eoderigó ellen fölzendültek, annál 
inkább, mivel száműzetésbe küldte őket. Nem találván a góth 
nemességben párthíveket, azon pokoli gondolatra vetemedtek, 
hogy az arabok segélyével foglalják el a trónt. Ez okon Mau
ritánia helytartójával Muza pasával szövetségre léptek, azt 
vélvén, hogy M. megelégedve az afrikai spanyol birtokkal, csa
patait visszavonja, és nekik fogja átengedni az üres trónt, hogy 
legott beleüljenek. A saracenok a félsziget elfoglalására régi
deje lestek az alkalmat, néhányszor már is véres fejjel hagyták 
oda. Ennélfogva legnagyobb készséggel hajókáztak át s két 
vezérök Abuzara és Tarik vezérlete alatt, a mostani Gibraltár-
nál kiszállták, pusztítva Baetieat, Lusitaniát, s egy ellenök ment 
tábort lekonczoltak. Sietve gyűltek táborba a vitézek és 
Xeres dela Fronteránál megütköztek a mór hadakkal. Eoderigó 
azt a dőreséget követte el, hogy a kibékültnek vélt Wittiza fiai
nak adta át a hadszélek vezérletét. Nem hihette, hogy a boszu 
és alávalóság el bírná fojtani bennök a haza javát, s hogy ily 
válságos perczben, a korona-vágyak annyira elvakítanák. Meg
történt azonban, amit hihetetlennek véltek; eme nyomorultak^ 
minden seregeikkel az ellenséghez pártoltak által. Ennyire 
megbénítva, a harcz egyenetlenné lett, a góthok futni kénysze
rültek, akik megmaradtak, mind kardra hányattak. Most tárva 
voltak Hispánia virányai a dúló arab hadak előtt. Négy év 
alatt az egész országot elfoglalták, kivéve Asturia, Gralliczia, 
Contabria némely hegyes tájait, melyeket nem bírtak, vagy 
nem akartak meghódoltatni. így kezdődött a hétszázados járom 
melyet Izabella, Ferdinánd és Ximenes elvégre Granada tövében 
törtek szét. 

Ezek folytán mig éjszakon túlnyomó a góth elem, délen 
az arab uralkodott; ezen kettő teszi a spanyol nemzetet. Madrid
ban egyesülnek, azért ez nem csak földiratilag, hanem egy
szersmind nemzetolvadási központ. Mikor a puerta del sol 
téren a járókelő, hadonázó, őgyelyő népet bámultuk, rendesen 
az arczon a kétféle eredet jeilemzetes idomait is kinyomva 
találtuk. 

Minthogy csaknem minden nagyobb spanyol város az 
ország történetének valamely szakában főváros volt, II. Fülöp; 



liogy a féltékenységeknek véget vessen, 1560* M & d r i d o t 
választotta fővárosnak. Azóta laknak ott a királyok ; kivévén 
III. Fülöpöt, ki hat évet Valladolidban töltött. Valamint nem 
igaz, hogy IL Fülöp előtt csupán vadásztanya volt volna , ugy 
mese az is, hogy Nabuchodonozor ment volna rajta keresztül. 
Az arab beütéskor sem fordul még elő, hanem határozottan 
939-ben említtetik; midőn R a m i r o v i rágvasárnapMager i t -
be ment; a mi arabul „vízvezetésit jelent; ez nyilván a jelen 
Madrid. 1083-ban VI. Alfonztól kapott szabadalmakat: fueros. 
A XIV. században már országgyűlést is tartottak benne, ég 
1394-ben itt koronáztatott meg III . Henrik; azontúl folyvást 
előfordul a történelemben, de nem mint valamely eszme, vagy 
nemzetiség képviselője. Ez okon II. Fülöp, ki a sajátságos, 
különálló fajokat egyesíteni akarta, helyes választást tett, 
midőn Madridot tűzte ki fővárosul, mely amúgy is az ország 
közepén fekszik; noha czélt nem ért, inert daczára, hogy 
a külön szabadalmakat védelmező aragonokat kegyetlenül 
kivégeztette, nem csak o t t , hanem egyéb tartományokban is 
folyvást él a külön, nemzeti tömbözés. Akárhányszor felosztot
ták az országot különféle kerületekre. így 1851. évben 49. de-
partementre, s ezeket, elvetve a történeti neveket, a nagyobb 
városok szerint nevezték, azért mégis Andalusia, Catalonia, 
Gralliczia az marad, ami volt. Habár a hivatalos nyelv nem él is 
e történeti nevekkel, a nép nem tagit, s forradalmak idején az 
andalúziai oly hideg vérrel harczol a Castilia vagy Catalonia 
szülöttével, mint akár a francziával, kit leginkább látszanak 
gyűlölni. 

Madrid is szedett össze néhány ezimet, hogy ne külön
bözzék e kórságban sem a többi városoktól. Muy noble, y muy 
leal, IV. Henriktől származik; imperial y coronada VII. Ferdi
nándtól, a függetlenségi harczok idejében tett hűségéért Az 
ayuntamiento, városi hatóságnak az excellens czim járja. 
Legyen boldog vele! A népnél divatban van e szólásmód : csak 
egy Madrid van, no hay sino un Madrid. 

Meleg volt elég, tűzött a nap kedve szerint, mert aug. 28. 
volt. Az ég, ugy mondják, derült nagyobbára, habár a közbeszéd 
szerint, Madridnak csak két évszaka van : kilencz hónapig tél, 
három hónapig pokol, értik: alatta télen a csipős hideget, és az 
igen forró napokat nyáron. Októberben mindig esik, innen neve: 
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LluviosoOcíubre.01yaa éles szél fáj télen aQuadarama-hegyekről, 
mely a tüdőben szúr, s izgatottá teszi az idegeket. Ez okozza az 
ügynevezett pulmonia nyavalyát, mely 2—3 nap alatt végez az 
emberrel, azért ilyenkor bedugott szájjal járnak. Nagy baj, 
hogy nincs Madridnak zöld fája, semmisein védi az éjszaki 
metsző szelektől, sem a déli forró homoktól. Dillon, múlt századi 
angol követ szerint, azért pusztították el a fákat, mert ugy 
vélték, hogy az itt tenyésző madarak kárt okoznak a vetésekéin 
Madridot valódi sivatag környezi. Azonban gyarapodnak a 
sétatérek , néhány év alatt lombosak lesznek fáik. Folyója 
Manzanares ; erről azt beszélik, hogy Dumas Sándor fia egy 
,,corrida(* alkalmával roszul lett, s vizet hoztak neki, alig ízlelte 
meg, vissz&dta mondván: portez cela au Manzanares, cela lui 
fera plaisir. Öntse a M.-ba, jól fog neki esni. 

Legelső látogatásunk volt az osztrák-magyar ügyvivőnél, 
b. Delago urnái, ki mexikói követ volt. Lakása: Calle S. Quen-
tin, Isro 6. Sajnálva monda, hogy a kért engedély még meg nem 
jött, hihetőleg mert ilyen meleg napokon mindenki nyaral, a 
dolgok lassan folynak , a királyné tengeri fürdőben volt, a mi
nisterek távol a fővárostól; hanem 14 nap alatt mindenesetre 
meglesz. Tanácsolta, hogy .menjünk az alatt Andalusiába. 
Sok más tekintetben is adott utasításokat, melyeknek jó hasz
nát vettük. Sőt egy általános belépti jegyet, is adott a különféle 
gyűjteményekbe, melyek rendesen csak egyszer vannak heten-
kint kinyitva, mint p. a fegyvertár, armeria : Sábados; melyet 
azonban meg nem néztünk, mert szombaton már Andalusiában 
valánk.Olvasom, hogy ereklyeként sok nevezetes ember holmija 
van benne, azért méltán sajnálom, hogy ezt meg nem. néztem, 
miután Madridban a múzeumon kívül, amúgy sincs sok megbá
mulni való. 

A déli népek életében ugyanoly szerepet viselnek a limo-
monádé-sátrak, mint nálunk a laezikonyhák. Mig mi czigány-
pecsenyét eszünk, ők vizet isznak, s ama melegben akármelyi
künk inkább nyúlna egy pohár viz után, mint bármily inyin-
gerlő, recsegéssel sülő, kecsesen párolgó, illatos szeletek után. 
Meg nem elégesznek ők a tiszta vízzel, hanem mindenféle szesz -
szel kéazitik, vagy legalább is megczukrozzák, s aztán is egy 
öblös pohárnak csak 2—4 quarto m ára. Barcelonában ittam 
olyan nagy üvegből, hogy beillett volna szószéknek. Romában 
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igazi római egyszerűségben csak egy asztalkája van a vizárus-
nak,, s azt a számos fontana valamelyikéhez állítja, a szerint 
a hogy van kilátása árnyékra, mert ha rátűz a nap, mást keres. 
Csövet illeszt a kut szájára, és asztalkájára vezeti a leghüsebb 
italt, bele facsar kevés czitromot, meghinti vagy 25 morzsa 
czukorral s két három bajocco-n odanyújtja szomjas epedő 
ajkunknak. A tisztaság és tideség példányszerü, mert a fontana 
a hegyekből kapja kristálytiszta nedűjét Roma 40 szökőkútjai 
közt egy sincs vizárus nélkül, némelyiknél hatan is dolgoznak. 
Nápolyban festett, nyitott bódéjok van, és a homlokzaton vala
mi szent arcza ragyog, kezdetleges művészettel festve. Falusi 
oltárhoz hasonlít Az oszlopokon hosszúkás jéghordók függnek, 
forgatásra szánva, melyekben hüsitik a közönséges kútból merí
tett vizet, egy rakás citrom metélésre vár j nápolyi sebességgel 
önti tele a poharat, és a citromot két fa közé szorítva kinyomja 
nedvét, orrunk alá nyújtja az elkészített hűsítőt, Toledo-utczá-
ban nagy számmal vannak, Florenczben érvényesitik az Ízlést, 
nem csak festett sátoruk van, hanem függönyeik is ; veres, tiszta 
fehér, zöld lebernyeget mozgat felettök a szél, s mosolygó arcz-
czal szolgálnak akár üde vízzel, akár szeszes italokkal. Mind
ezeknél egyszerűbb a spanyol. Nincs sátora, hanem csak olyan 
kis asztalkája, melyhez görnyedve vagy lelapulva lehet nyúlni, 
ezen vannak a poharkák és az italkészlet. A vizet korsóban 
tartja, melyet a napfényre tesz ki. Hát ki iszszameg a langyos 
lőrét ? Épen itt a mesterség. A korsók, cantaro fehér agyagból 
készülnek, s a napra kitéve izzadnak, ugy hogy tálczát kell 
alattuk tartani, különben pocsétát okoznak, és ezen izzadás 
által oly hűsen tartják a vizet, mint ha csak a romai szökőkut-
ból innók. Madrid téréin és utczaszögleteken állanak, s aristo-
cratikus faját képezik az agvadores, vizhordóknak. A víz éde-
sitésére czukorhab (azucarillos) és narancs is disziti aszta
laikat. 

Az agvador-ok önálló fajt képeznek; nagyobbrészt Asturia-
s főleg Galliciából származnak, innen a hordár vagy vizárus 
gallegónak is neveztetik. Csekély összeg lefizetése mellett beáll 
a czéhbe , s vizet árulhat De engedélyt csak becsületes 
ember kaphat, mert, miután bejárós a házakba, baj támadhatna, 
ha szurkos lenne a keze. A mely agvador megöregszik, vagy 
magánéletbe vonul, eladja állomását Áldott jó emberek, kik 
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ugyancsak verejtékezve keresik kenyeröket. Azonban amióta 
egy egész folyót vezettek a városba, s a viz a harmadik emletbe 
is megyén, telvék a közkutak, megszűnt a vizhordók fontos
sága. Most is fönáll még czéhök, hanem az árak igen estek, ke
vesebben szorulnak szolgálataikra. Néhány közkutnál hordái
kat sorba állítva találtam, látszott, hogy szánalmat gerjesztőleg 
pang a kereset. Midőn körüljárnak, belombozzák hordáikat és 
különféle hangváltozatban kiáltják: Aguaaa! aaagua! quien 
qiuere agua ? (ki akar vizet.) Agua helada, f resquita como la 
nieve! (Jeges viz, hónál frisebb viz.) A prado főképen vissza 
hangzik kiáltásaiktól. 

. . . Lingvae centum sünt, oraque centum 
Ferrea vox. — 

A vizvezetés Madridban hatalmasan sikerült. Az uteza-
öntözés oly tökélylyel történik, mint ritkán látni. A vizsugár 100 
lépésnyire is elhat, de a közönséges ember nem is bánja, ha bele 
esik lőtávolba, annyira kedves itt a viz; mert a nap oly hevesen 
nyilazza le sugarait, hogy felisznak minden nedvességet. Amióta 
vízvezeték van, virágos terek, üde legü sétányok keletkeztek 
mindenfelé. A kertecskék gyepje versenyez a párisi közkertek 
zöldjével. Daczára a lankasztó hőségnek, a prado fái lombdu-
sak valának, bokrai zöldeltek, üde fuvallat lengett árnyaik alatt 
délben is, ámde töveik akkor is vizben állottak. 

El prado hires sétány a város egyrésze körül, melyre 
büszke a madridi lakos, hanem látni ennél szebbet is. Sima ut, 
fasorok, itt ott bokros, árnyas berkek, szobrok, szökőkutak és 
sok kőpad, vasszék teszi készletét. Ezt ugyan másutt is látni, 
hirét tehát a közönség teszi, mely esti 9 órától 12-ig itt fölalájár, 
s kifejti pompáját, aki csak láttatni vagy épen tetszeni akar. Itt 
találkoznak a madrilenos és a madrilenas. Középen gyalogok, 
a selyemruhás nők csevegve és legyezve vonulnak át, mélyesztő 
pillantásokat vetve az ut oldalán feszítve lovagló uracsokra, 
vagy a mellettök büszkén szivarzó gavallérokra. Hemzseg a 
néptől, ur és munkás egymás mellett mennek, hanem a leg
kisebb kihágás, szemtelen magaviselet, durva kifejezés nélküL 
Mennyi müveit érzés lehet e népben, mely oly szembetűnő 
vidám élénksége mellett soha sem sérti az illedelmet, este 
sem tesz olyasmit, mit pirulás nélkül el nem lehetne mondani* 
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Három íőutcza szakad be a pradoba, az Alcala, a san íxeroninio 
és Atoeha. Ez utóbbi van legközelebb a vasúthoz. Innen kiin
dulva a sétányra, balra esik a város, emiitett utczáival, jobbra 
a. íixvész kert, museo reál (a képtár), a sz. Jeromosról nevezett 
uj és mégis elpusztult goth izlésü templom. A geronimo-utczá-
val szemben a Neptun szobra ugrókuttal, azután a „Május 2." 
emlékszobra, ismét négyes fasor, mig elvégre az „Alcala calle0 

végén van a Cybele szobra. Ez nekem leginkább tetszett. Az 
istennő romai kocsin ül, melyet oroszlányok húznak, az a nyu
godtsága erőbiztosság, melyben a régiek remekeltek, itt nagysze
rűen ki van fejezve. Ghitirrez spanyol szobrász véste. A prado 
még tovább terjed; ezentúl van a delicias de Isabel 2 da 5 azon
ban az előszámlált részek legnevezetesbek 7 főképen azon tér. 
mely Kopton és Cybele szobros kutjai közt vagyon, s melyet 
salon-nak neveznek. A sálon központja a sétánynak, itt fordul
nak meg leginkább a város szépségei, azért az idegenek legin
kább itt őgyelegnek. Ez Madrid vácziutczája, télen a szép napok 
alkalmával 2—Soráig délután, nyáron mint mondám 9—12-ig 
van tele néppel. Itt láthatni egyszersmind, mily szépek a spa
nyol gyermekek, a fejlődési években rendesen elcsunyulnak, 
sárgasováuyság vagy hosszú formátlan orr elváltoztatja, de 
7—10 éves korukban igen szépek. A szülék hiúsága lévén, 
szépen ruházzák ; mig az apa ócska kabátot hord, a fiu elegáns 
uj ruhát visel, vezetőnek gondoljuk, mig apjának nem szólítja. 
Az asszonyok hiúságát pedig az teszi, ha szépen ruházzák daj~ 
káikatezeket Grallicziából hozzák, és mondhatni,hogy terjedelmes 
ideálok, térdig erő hajfonattal, büszkén hordják a föl czifrázott, 
selyemköpenynyel betakart spanyol ivadékot. 

A „Május 2,c emlék egy jogos fölkelés emlékére van 
emelve, mely a törvényes királyért a francziák ellen volt intézve. 
1808. május 2-án a francziák el akarták vinni IV. Károly fiát, a 
kiskora Francesco-iMár előjárt a fogat, hogy induljanak, hanem 
a nép felvagdalta a gyeplőket, s a kíséretet megtámadta. Csak
hamar széthangzott a jelszó : muerte a los Gravachos ! halál a 
francziákra, és a nép fellázadt. Vezetői voltak Valerde és Daois 
őrnagyok, kik tüzelés közben elestek. A franczia túlnyomó erő 
csakhamar elfojtotta az egészet, s többeket azon téren, hol most 
az emlék áll, agyonlőttek. A két elszánt hős teste ideiglenesen a 
San Isidor templomban tétetett le , 1840. május 2. ünnepélyesen 
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&z emlékhelyére vitték s a ciprus-, meg virágtól díszes hel, et 
•elnevezték: campo de la lealtad, — hűség mezejének. Azóta 
megülik e napot; reggeltől délig gyászmisék szolgáltatnak a ha
lottakért, — mind, kiket Murát akkor kivégeztetett, itt vannak 
eltemetve, 9 órakor pedig ünnepélyes gyászistenitisztelet tarfca-
tik, melynél a katonaság s minden tisztviselő jelen van, Akkor 
a királyi család, névszerint VII, Ferdinánd a nemzeti függet
lenségnek képviselője volt, innen ered az a lelkesedés, hogy a 
a királyi család egy tagjáért (Francesco, Isabella nagybátyja) 
fegyvert ragadtak és több százan elhullottak. Ez a „Dos de 
Mayo" ünnepnek eredete. 

Tizenegykor nyilik meg a muzeo reál s egész háromig 
szabad a nézés ingyen. Csaknem az egész időt ott töltöttük; 
hanem oda többször kell elmenni, hogy tájékozzuk magunkat. 

Madrid 72 tere közt csak három érdemli meg e nevet 
mert a többi inkább utczaszélesbités, amiért a nép plazuelanak 
nevezi. Legrendesebb a plaza mayor, mely III. Fülöptől veszi 
eredetét, kinek lovas szobra disziti, amely elég fönséget leheL 
Azelőtt itt szindarabok, sőt bikaviadalok adattak elő; az utolsó 
corrida 1846-ban , Izabella esküvője alkalmával tartatott, 
amikor Spanyolországnak jóformán leghíresebb espadája: Men
tes is küzdött és pedig a legnagyobb bravourral. Az ablakok 
pompás páholyul szolgáltak, itt s a főállványokon 50 ezer ember 
nézhette az előadást. Oszlopo3 csarnok köriti a tért, mely alatt 
hemzsegnek az árukirakatok; vannak itt kávéházak is, de mind 
oly szennyes, hogy egyikbe sem léphettünk reggelizés végett, 
ezt csak a puerta del sol-on találni. 

Járkálásunk közt feltűnt a sok antiquarius, ókönyvárus.^ v 
Az utezafalak hosszában futnaE az állványok, telvék régi s | 
uj könyvekkel. Nagyobbrészt nyitvák, s az eső is búvárkodik 
bennök, némelyik azonban ajtókat ragaszt rajok s ezek éjjel 
is künn vannak. Sokat Őgyelegtünk e kirakatok előtt j a posta 
közelében (casa del correo) van egyik, hol minden kötet egy 
reál, akármilyen legyen terjedelme vagy tartalma. Itt találtam egy 
magyar jezsuita, H o r v á t h n a k „Institutiones Philosophicae,£t 

ez. latin müvét s meg is vettem; bölcsészettanár volt Budán s Mad
ridban adták ki negyedrétben 1817. Ara egy reál. A többi 
kirakatokban franczia könyvet csaknem annyit találtunk, 
mint spanyolt. A franczia regények Paul de Kock, Dumas sehol 

Spanyol út. * 
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sem hiányoztak. Hanem láttunk több könyvkereskedést, hol 
az egyházi irodalom is bőven volt képviselve. A sok szép ima
könyv erősen czáfolta a'vádat, mely szerint a spanyol nők nem 
szeretnek, vagy nem tudnak könyvből imádkozni. 

A postán nagy öröm várt ránk/megkaptuk esziergami 
barátaink leveleit, habár magyarul voltak czimezve, A poste 
restante levelek czimeit betűrendben és számozva kiirják, mi
helyt megtaláljuk nevünket, a folyosóról a hivatalba kiáltjuk 
be a számot s legott kiadják. Külön vannak az idegenek, kato
nák és asszonyok névsorai. Csodálkoztunk a könnyüségen, 
melylyel tulajdonához juthat az utas; másutt mindenütt előbb 
elkérik az útlevelet; melyet ennélfogva mindig magunkkal kell 
hordanunk s csak aztán adják k i ; helyes ezen intézkedés, mert 
különben akárki veheti ki leveleinket. így például ott láttuk a 
L o p u s n y i é s P a l á s t h y uraknak szóló leveleket, kik csak 
két hét múlva voltak ismét erre menendők, a spanyol postás ki
adta volna minden akadály nélkül. Már az osztrákmagyar kö
vetségnél is értesültünk, miszerint hazánkfiai szerencsésen 
eljöttek s örömmel reményltük, hogy valahol találkozunk, de 
nem történt meg, sokhelyütt mondták: itt volt két magyar 
u r , hanem sehol sem érhettük utóL 

írtam is Madridból egy hazai lapba egy levelet, melyben 
megjövendöltem a forradalmat, és hangsúlyoztam antidynasti-
cus természetét. Az olvasó emlékszik, hogy ebbeli tudományo
mat a geronai gyorskocsiban szedtem föl; magam épen nem 
hittem, mert hiszen semmi nyomai, semmi „előrevetett ár nyékaa 

nem mutatkozott a bekövetkezendő dolgoknak. Azon hitben, 
hogy haszontalan beszéd a lapok forradalmi ijesztgetése, leve
lemben tréfából azt találtam mondani, hogy az unalmas Madrid
ból akkor lehetne csupán érdekes levelet irni, ha kis forrada
lom támadna, sőt nem is bánnám, ha kicsit verekednének, föl
szednék néhány ölnyire a járdákat, este pedig szép csendesen 
sétálnának a prádo-n, mint két év előtt júliusban történt. Nyil
ván az egész ártatlan „érdekesség-vadászata volt, mert vájjon 
ki kivánna látni vérontást ? Hogyan gyönyörködném embervér 
látásán, ki szívfacsaró szánalmat éreztem a szegény lovak szen
vedései felett, melyek elhullottak a cordovai bikaviadal alkal
mával. És mégis valának urak, kik itthon ugy magyarázták, 
lám az a szeles ember forradalmat kivan! miképen lehet a pol-
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gárok zendülését a papi lelkülettel összeegyeztetni!? Ezeket 
nem panaszkép mondom, hanem csupán historicum gyanánt; 
mert mit beszélnek rólam, érdekel, de nem határoz. 

Vajmi könnyű volt az utazás olyan ételek mellett, minő
ket mi a közebédeknél kaptunk, fizetvén érte 14 reált. Valódi 
szánalom fogott el, mikor utazó-elődeimre, mint Lorinzerre gon
doltam, ki a spanyol ételek, mint például a garbanzos émelygé
seiről panaszkodott, mig mi nyolcz tál körülhordása után kel
tünk fel. Amint javában az asztalnál foglalkozunk, levelet hoz 
a pinczér, azt mondva, mig önök oda voltak, egy ur volt itt s 
irta számukra e sorokat. Bizonyosan tévedés van a dologban, 
bennünket itt senki sem ismer. Báró Delago-nak pedig nem 
mondtuk meg lakásunkat. — Csakugyan ő volt, megjárta a 
főbb vendéglőket, mig ránk akadt, s arra kért, hogy félnyolcz-
kor várjuk őt honn, elvisz a lovardába. Oh de jól esett ezen vá
ratlan szivesség; mert mi az álmatlan éj után már is aludni ké
szültünk. A fáradalom és a hőségtől! félelem miatt sem Rómá
ban, sem Nápolyban, Parisban, valamint eddig Spanyolország
ban sem mentünk színházba, most már udvariasságból is el kel
lett mennünk. A mondott időben szobánkban termett a hollandi 
követségi titkárral Legott kimentünk s miután az előadás csak 
kiienczkor kezdődött, sétáltunk a prádon. Milyen kedves ur ez 
a követségi ügyviselő! mennyi hálával tartozunk neki, vidám 
modora, előzékeny szívességéért. TJtunknak egyik legkedvesebb 
napját ő alkotta. Valódi otthonná lett ekkor Madrid. Min
den körülmények közt hálára kötelezett volna le páratlan le-
ereszkedése és kedveskedései által, hanem hogy az utasokra, 
az idegenekre, kiket "úgyszólván mindenki nyúzni szokott, pa
zarolta jó szive kincseit, ezt életünkben feledni nem fogjuL 
Ráillik Hugó Viktor mondata, hogy lelke olyan nagy, miszerint 
nem lehet már egyéb, mint határtalanul kedves. Mennyi örö
möm volt ép ma, hogy a pesti delegátióban B e u s t ügyérel-
nök G r r e u t é r n e k felelvén, ép őt dicséri meg, mint ki ideje
korán értesítette kormányát a spanyol mozgalmakról Ilyen 
embereket kell követté tenni. Ami legnagyobb érdemét teszi, 
az, hogy ő már akkor, tehát négy hó előtt beszélt ugy, a hogy 
Ő fölsége nov. 16-án elrendelte, t. i. hogy „osztrákmagyar kö
vetség." Bámultam honnét van bécsi emberben ennyi magyar 
érzelem ? Ilyképen nemzeti tekintetben is tökéletesen kielégi-

7* 
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tet t Mikor a hollandi t i tkár , egy derék német ur, faggatózva 
monda: nagyon szövevényes állami gép *az a delegátió, alig érti 
az ember. Barátom — felelt ő — a géptől nem azt kívánják, 
hogy egyszerű legyen, hanem hogy jól járjon, a delegátió pedig 
látjuk, hogy megy, s ezen megnyugszunk. 

Két lovarda van Madridban, mi az Alfonso-circusba, tehát 
a kisebbikbe váltottunk jegyet, hanem ez is oly nagy lehetett, 
mint Renzé Pesten. De mivel ezek állandók, pompásan vala 
diszitve mór ízlésben. Bársony padok, a falakon lovagképek, 
fényes világítás, harsogó zene. Leginkább azért vezetett ide 
Delago, mert a japáni erőművészek, kik a múlt évben Pesten 
is valának, rendkívüli előadást hirdettek, azt adván elő, ami 
eddig leginkább tetszett. Lassankint gyülekezett a közönség, a 
lovarda nem is telt meg egészen, hanem a kik voltak, elegáns 
ragyogó arczok valának. Itt láttam először s utoljára döbbentő 
szépségeket, kik udvarlóiknak játszi vidámsággal, ügyesen ál-
czázott kaczérkodással, néha negélyezett könnyedséggel felel
gettek. A ékszerek villámlását paralysálta szemök tüze, mihez-
képest a parázsszemü nevet méltán megérdemlik. A lovaglási 
ugrásokban semmi ujat sem vettem észre; nem is tapsoltunk, 
csak mikor egy bécsi E a u s c h nevű k. a. lovagolt, ekkor osztrák 
érzelmeink nyilvánításául hatalmas tapsokba törtünk ki, mit 
azonnal észre is vett, ez okon lovával együtt kecses bókkal meg
köszönte. Hosszú fekete ruhában, magas kalapban, inkább a ló is
kolázottságát mutatta, semhogy lovaglási ügyességét. Húsz per-
czigtartó szünet után, mely alatt a szomszéd termekben husitokét 
vettünk magunkhoz, kezdődtek a japáni vakmerőségek. Hanem 
mindennél legtöbbet ért Delago érdekes beszéde, mert világlá
tott ember lévén, mindent tud; ha már most kitűnő tulajdonai
hoz a magyarok szeretete is járul, meg van fejtve az enthusias-
mus, melylyel a jó úrra emlékezünk. Ott volt az orosz követi 
titkár is, egy tatáridomu kozák, és mégis egy szép spanyol 
hölgynek udvarolt. Arról hírűit el a kiálló pofacsontu titkár, 
hogy többször állította, miszerint Oroszországnak csak két el
lensége van a földön, az egyik a pápa, a másik az osztrákma
gyar birodalom; ennélfogva leginkább e kettő ellen kell tör-
niök. Éjfélre járt az idő, mikor az előadásnak vége leit; a kijá
rás a prádóra nyílt, hol sok volt még a járókelő; hangzottá 
sétálók zsibongása, alig vettünk észre különbséget 9 és 12 óra 
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közt; olyan népes volt a tér és utcza. Az ügyviselő és a hollandi 
titkár lakásunkra kisérték; Hol mondhatom fájdalommal vál
tunk el tőlük, mert ismét magányosan éreztük magunkat a nagy 
világban. 

Másnap semmi kevesebbre nem vállalkoztam, mint hogy 
akartain a királyi kápolnában misézni. E czélból hét előtt be
rontottam a királyi lakba, s kérdezősködöm vállalatom lehető
ségéről; egy őrt álló csendőr 8 órára biztatott, a mikor a ki
rályi udvari káplány szokott misézni. Szétmentem tehát a 
városba és sz. Gines templomába, hol a zsolozsmát elvégeztem. 
Nyolcz órakor behatoltam a kápolnába, hol egy sovány, komor 
fiatalember csakugyan készült már az isteni szolgálathoz. Kéré
semre azt válaszolta, hogy ha a helyi főpap engedélye meg 
volna, nem lenne semmi akadály, enélkül azonban nem lehet, 
mert suspensio, sőt kiigtatás alatt is meg van tiltva a helyi 
püspök engedélye nélkül misét mondani, habár az illetőnek 
akárhány litterao formatae-ja van, Ehezképest csak a szép 
kápolnát vettem szemügyre, s czélomtól elestem. A kápolna 
a várpalota éjszaki részén van és körded alakú. Egyik végén 
van a múlt század izlése szerint készült oltár. Másik végén van 
a királyné tribune-je, mint valamely uj kápolna oly ivgazdag 
és díszes. A mennyezeten jó képeket vettem észre, melyek 
a Szentháromságot és Spanyolország kedvencz szentjeit ábrázol
ták. A falak márványnyal és gazdagon aranyozott stuccóval di-
szitvék; nem csoda tehát, hogy nekem a madridi templomok 
közt leginkább tetszett, A padlatot finom szalmaszőnyeg fedte, 
ami előkelő házakban is divatos, a színes szálak segítségével 
még alakokat is szőnek közbe. A kápolna jó világos; azért fő-
képét jól lehet látni; gyümölcsoltó Boldogasszony; Mengs Ka-
fael utolsó müve. 

E helyen régente is volt királyi palota, melyet, mint 
egyebütt, ugy itt is , Alcazar-nak hivtak. Némelyek szerint a 
móroktól, mások szerint a ker. hóditó királyoktól eredt, kik 
innen a mórokat elűzték. Sok javítgatás után 1734-iki kará
csony éjjelén, a tüz emésztette meg. Az akkori első Bourbon 
V, Fülöp Juharra és Sacchetti tervei szerint a jelen imposans 
várpalotát kezdette építeni, mely III. Károly alatt, kinek „a leg
jobb Bourbon" nevet adtak, végeztetett be. 27 évig dolgoztak 
rajta, s azt mondják, hogy 80 millióba került, hanem ha reált 
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gondolunk, lelohad a temérdek Összeg. Az épület szép négyszö
get képez, melynek minden oldala 470 lábnyi széles és 2 eme
lettel bir; falczifrázata egyszerű. A várkastélyt Manzanares 
partjairól tekintve, főként nyugati oldala uralkodik a város 
fölött. A közmondás itt azért azt tartja, liogy a spanyol király 
trónja az Isten trónja után következik; habár ugyanazt mond
hatja a pesti ember saját királyára, mikor Budára tekint. Azon
ban hatalmas vonalai mellett sem ragad meg, mert láttunk 
ilyesmit már másutt is. Az udvar — patio, — rendes négyszöget 
képez, melyet ivcsarnok környez. Láttam itt egynehány ró
mai császár szobrát, kik Spanyolországban születtek, Traján és 
Hadrián, Theodosius- és Honoriusét. Ugyanitt van .HL Károly 
szobra is. 

A palota előtt van egy szép tér, plaza del oriente. Még 
Bonaparte József döntetett le egy zárdát és egy könyvtárt, 
hogy palotáját a házaktól elválaszsza, de csak VII. Ferdinánd 
eszközölte, hogy most a palotát szép, félköralaku tér diszitl A 
tér közepén van egy kis üde, zöldben ragyogó kert, melyet 
fák környeznek és ezek árnyékában 44 colossalis szobor emel
kedik, ezek a spanyol királyokat ábrázolják. Eredetileg a pa
lota tetejére voltak szánva, azért ugy látszik, hogy a térhez 
képest nagyok is. A körded alakú kertben, melybe vasrácscsal 
elkerítve lévén, be nem mehettem, IV. Fülöp szobra áll. A ta
lapnak palotafelőli oldalán ezen felirat vagyon: Reinando Iza-
bel II, de Bourbon ano de 1844. A város felőli részen, hova a 
lovagszobor arczczal fordul, ez áll: Pára glória de las artes, y 
ornamento de la capital, erigio Isabel II. este momnnento* Az 
öntvény, mely a florenczi Tacca Péter müve, mint remekmű be
csültetik, ez okon hozták ide, mert előbb a királyi nyaralóban, 
Buen Eitiro volt felállitva. Mint erőmütani nevezetesség bámu
landó rajta, hogy a 18 ezer fontnyi tömeg, az ágaskodó ló, két 
patkóján nyugszik. A palotával szemben van a királyi színház, 
melynek hátsó részében egy nem régi égés nyomait még be 
nem meszelték. 

Az emiitettem San Gines (Genesii martyris) templomba 
tértem viszsza. Ez Madrid egyik legnagyobb temploma, neveze
tességeitől megfosztotta az 1834. tűzvész. Latin keresztformára 
van épitve, egyéb mondani valóm nincs róla. Bementem a sek
restyébe s előmutattam a papi útlevelet; legott megadták apa-
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pok, — sokan valának — az engedélyt, amint a papi útlevél látá
sára, megadni illik is. Feltűnt a sekrestyében a sok tükör, amit 
más helyeken is láttam, hogy rendezetlenül ki ne lépjenek az 
oltárhoz. Hanem az is igaz, hogy legalább előttünk nagyon fur
csa, ha a szent ruhában felöltözött pap, kehelylyel kezében, tü
körbe nézi magát* Egy Mária- kápolnában mondtam szentmi
sét, hova legott sok ember csoportosult, kik eddig a templom 
egyéb részeiben imádkoztak. A kyriet nem mondja fölváltva a 
ministráns, hanem csupán a pap, A vizet kis kanállal töltém a 
kehelybe. Nem a kehely felfedésekor, hanem a felajánlási ima 
alatt csengetnek. A misekönyv állandóan az oltáron van, mely 
alatt nem vánkos, hanem emelvény szokott lenni, a mi sokkal czél-
szerübb. A törülközőkendö az oltár széléhez van akasztva, hogy 
legott megszáradjon. Tudvalevő, hogy az utazó pap, mig a zso
lozsmát saját egyházmegyéje szerint végzi, a szent misében azon 
templom directoriumát tartpzik követni, propter colorem, mely
ben a misét mondja, ha egyeznek a szinek, indulhat saját direc-
toriuma után is. Én is tehát missam de s. Genesio mondtam. 

Madridnak van 16 plébániája, s mindössze vagy 50 temp
loma. Egynehányat meglátogatva, sok imádkozót leltem ben-
nök, főképen nőket, kik mély áhítatba látszottak elmerülve 
lenni. Nem is láttam sehol kaezér arczot az Isten házában. Mig 
a férfiak térdelnek, a nők a földön ülnek, kecsesen legyezve ma
gukat. A legyező nálunk tetszelgési eszköz, s templomban bot
rányos viseletnek vennők használatát, de a spanyol nőknél, 
látva arczaikon leikök jámborságát, könnyen megszokjuk. Föl
tűnt az orgonákon, hogy a sipok nemcsak függélyesen, hanem 
vizszintesen, mint kiszegzett ágyuk vannak alkalmazva, amit 
utunk folytán többször láttam. Zug is némelyik kis ágyumódi*a. 
It t nem tűnt fel papi öltönyünk annyira, mint délen, mert erre 
némileg megszoktatták az embereket a Madridban többször 
megforduló franczia papok; előttem is látogatta egyik a temp
lomokat, az utczán is olvasva a kis kiadású Delavigne bevágó 
jegyzeteit. Egy templom ajtaján ajtatossági hirdetést olvastunk 
nyomtatva: en este dia se gana indulgencia confessando y comul-
gando. El sermone dira: Math. Sagice, doctor en la sagrada 
theologia. 

Minthogy Madridnak nincs önálló püspöke, hanem egy-
házilag Toledóhoz tartozik, mint Pest Esztergámhoz, a királyi 
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ki polnára való engedély végett, beszóltunk a patriarcha de las 
ludias-hoz. E2 mintegy az udvarhoz tartozik, főpapja az udvari 
kápolnának, nemkülönben főalamizsnás. Az első emeleten egy 
szalmaszőnyegü terembe léptünk és az inas által beküldöttük 
papi igazoló leveleinket. Negyedóra múlva kijött az öreg ur 
fényes vörösselyem püspöki öltönyben és elég nyájasan foga
dott. Elmondottuk ügyünket, banem ő a toledói érsekhez utasí
tott, aki épen most Madridban időz. Mihelyt ea megerősíti, 
legott ő is megadja az engedélyt. Egyébkint pedig kétszer is 
felszólított, hogy ha van még valami kívánalmunk, készszive-
sen tesz meg mindent. Megköszöntük jóságát, a mélyszintén 
jól esett. Minthogy azonban bajos volt az érseket megtalálni, 
nem kaptuk meg az engedélyt, ily képen elmaradt a királyi 
kápolnában való mise. — Bizony nem gondoltam, hogy a ki
rályné, fényes kápolnájában többé imádkozni nem fog, hogy 
talán én voltam utolsó látogatója, hogy vele együtt nem fogom 
többé látni architectonikus imodáját — A forradalmárok a 
királyi palotára néhány nap múlva nagy betűkkel kiírták, hogy 
5,kiadó.a 

Az indiai patriarcha a vészterhes napokban igen életre 
való embernek bizonyult be. Nem vonult el véglegesen a köz
ügyektől , de nem is rohant a kavargó habokba ; hanem szelí
dítve a rohamot, bátorítva az ingadozókat közbelépett, s a zen
dülés szélvészében a gyengék őrangyala lett. Az egyetem 
megnyitásában ő képviselte a papságot. Áldó kivánataink ki
sérik tövises pályáján. 

Járkálásunk között föltűnt, hogy sok házon falra akasz
tott pálmaágat láttunk. Utóbb tudtuk meg, hogy ez még virág
vasárnapi ereklye, a mikor a házak mind pálmaágakkal diszit-
tetnek föl, némely helyütt meghagyják egész éven át, és csak 
ismét húsvétkor váltják fel uj ággal. Az alicantei „elche" vagy 
pálmaerdő bőven látja el egész Spanyolországot pálmaágakkal 
melyeket előbb szokás megszentelni. Hanem az ünnepek meg-
ülésében nem tudom, van-e ország, mely Spanyolország után 
állana. Ha a czifra ruha nem jelentené, hogy ünnep van , vagy 
a bikaviadali falragaszok, alig látnók meg, hogy ezek ünnepel
nek. A boltok tárvák s ugy dolgoznak, szállítanak, mint más 
napokon. 

Volt a fővárosnak 70 kolostora, ezekből kaszárnyák és 
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miniszteri hivatalok lettek. Van 20 koródája, két papnöveldéje 
kilencz akadémiája, négy könyvtára, három irgalmassági in
tézete, összekötve jámbor társulatokkal, melyek tagjai a nyo
morultakat fölkeresik és ápolják. Arviz, tűzveszélyek idején me
sés összegek gyűjtetnek a kárvallottak számára. A felebaráti 
szeretet legtevékenyebb Spanyolország szerte. Azt mondják, hogy 
Madrid aránylag legtöbb jótékonysági intézettel dicsekszik. 
Nagyobb része szent Vineze leányainak keze alatt van.Nyolez 
színháza, egy bikaviadali czirkusa, melyben tavaszkor és ősz
kor minden hétfőn, néha négyszer is hetenkint, nagy előadások 
tartatnak. Belefér 12 ezer néző. Most készülnek egy másik 
bikakört épiteni. És mindeme mulató helyek telve szoktak 
lenni; hanem nincs annyi bortanyáj-.i, csapszéke, lebuja mint 
Pestnek. 

Koldus is van elég, sőt e faj képviselői Spanyolországban 
az enemü kenyérkereset typikus alakjainak mondhatók. A 
vakkoldusok tisztességes szelid nép, oly átszellemült kedves-
arczokat látni köztük, mint ritkán másutt, hanem a többiek a 
jószemüek sokszor szemtelenek is. Nem csak templomajtóknál 
rimánkodnak, bár itt legtolakodóbbak. Á hol pedig jubileum, 
bucsu tartatik, ott mintha bizonyos összeg lenne kivetve rajok, 
oly dühhel ragadják meg a közeledőt. Ezernyi hangváltozattal 
rendelkezik a hivatásbeli koldus, s rendesen eltalálja, hogy 
melyiket kell használnia, a szerint amint papot, szerzetest, 
grandot, asszonyt, özvegyet, árvát lát. Arczát a mint tetszik, 
majd elragadtatásban levő jámborságra, majd kínzó szenvedésre 
idomítja, tökéletes színész, ki mindenkit tud utánozni. Számos 
gyermekeit szintén koldulásra tanítja, s ezek annyit szereznek, 
mint ő maga. Rendes kurjantásuk: una limosina por el amor de 
Diós! Egyébiránt a jámbor társulatok sokat tesznek a professio-
natus koldulás megszüntetésére, mert gondoskodnak a szegé
nyekről, kik főleg betegség idején páratlan ápolásnak örvende
nek. A madridi jámbor testvérületekről igen sok nagyszerű 
tettet olvastam és hallottam, sikerülni fog nekik a koldulást 
megszüntetniök, melynek csakis igy lehet végét vetni, nem 
pedig egyszerű tilalommal, a melyet kiadni ugyan könnyű, 
hanem sikerhez nem vezet. 

Tudvalevő, hogy Spanyolországban az éles világosság 
folytán igen sok a vak. Az utczaszögleteken ülnek csöndben 
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imádkozva, vagy korhadt guitáron, hárfán pöngetve. Falukon, 
vasúti állomásokon énekelnek is hozzá , állapotjuk a szánalmas 
dallam mellett még szomorúbb. Talán minden vak, sőt talán 
minden spanyol ért a guitárhoz, mert nem emlékszem, hogy 
mentem volna a harmadik helyen, a mikor a waggonban nem 
volt volna egy guitáros ember. A vakok ezenkivül hirlapárulás-
sal keresik élelmöket, harsányan kiáltva: „la gazeta de hoy, 
novedades. Noticias frescas!" Egy öreg vakot láttam, a mint 
vezette kutyája, s gyufát, szopókát árult. Egyébiránt egész 
Európában Spanyolország szerte legtöbb kutya találtatik. Egy 
spanyol statistikus szerint van Európában 4 millió eb, s mig 
egyebütt 18 emberre esik egy, az ibéri félszigeten minden 16-ra 
egy esik; de használják is különféle szolgálatokra, főleg vezetőül 
a vakok. Ama templomszolga, kinek hivatása kikergetni a ku
tyákat , perrero-nak (ebész) neveztetik. A párizsi Madeleine-egy 
ház szónoka, az ebüzőt igy szólította: „Enfant de ffielvetie! veuil • 
lez éconduire ce symbole de fidélité !ft a templomőrök közönsé
gesen svajcziak lévén, 

Madrid legnagyobb nevezetessége képtárai. Van egyne
hány magán-gyüjtemény, de egyet sem néztünk meg. Csak azt 
fájlalom, hogy a San Fernando akadémiában lévőt, Aleala-utcza, 
melyben vagy 300 kép vagyon, meg nem néztük. Ugyanis itt 
van Murillo: árpádházi szent Erzsébet-e, melyet némelyek az 
Immaculata után legszebbnek mondanak, mert benne a legélesb 
ellentétek jóltevő harmóniában olvadnak össze, értik a nyomor 
^s szellemi fönség és tisztaság bámulatos clőtüntetését. Azért 
emlitem legelőbb, hogy hazánkfiai megnézni el ne mulaszszák. 
En csak a museo reál világhírű kincsei közöl hozok fel egyet-
mást; azt is csupán azért, miután a művészetben kontárdillet-
tans vagyok, hogy a mi legnagyobb díszét teszi Madridnak, 
hallgatag ne mellőzzem. Habár azt is mondhatni, hogy hiszen 
a festők nem csupán a műértőkért festenek, hanem a nagy kö
zönség éldelete és érzelmeinek emelése végett is. Mint eme néző 
közönség tagja, tehát elmondhatom, hogy mi tetszett leg
inkább. 

Még III. Károly ke-zdett a természeti tudományok szá
mára egy muzeumot építeni, azonban VII. Ferdinánd, úgymond-
ják, neje unszolására képtárt alakított belőle, mely II. Izabella 
alatt teljesen elkészült, s most némelyek szerint első a vilá-
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gon*) En a firenczéit tartom elsőnek. Az eltörölt kolostorok 
és az Escorial most is gazdag képtárából a remekmüvek ide 
Hozattak, s most 2001 képet számlálnak benne. Méltán királyi
nak nevezhető, mert kizárólag fejedelmek gyűjtötték. Az épü
let a prado és a Buen Ritiro nyaraló közt fekszik, Villanueva 
terve szerint készült és nemcsak a czélnak megfelelőleg, hanem 
a monumentális épitészet egyik szép müve. Gránit és tégla te
szik alkatelemeit. Oszlopos csarnok fogad, s mihelyt látják, 
hogy idegenek vagyunk, mindennap beeresztenek. Helybeliek
nek csak vasárnap nyilik meg, amikor megtelik szegény embe
rekkel, mert a spanyol született dilettáns. Az előteremben meg
kérnek, hogy irjuk be nevünket, s ha szükségünk van fényké
pekre, vásárolhatunk. De itt még nem vitték odáig, hogy hü 
másolatokat készítenének remekeikről, mint Olaszországban. 
Drágák és roszak, habár e nemben is folyvást haladnak. Né
mely őr ajánlkozik vezetőnek, hanem fölösleges. Ha a szépet 
élvezni akarjuk, addig kell maradni a képnél, mig teli szivtuk 
magunkat, bántólag hat az unatkozó vezefőnek feszengése. A 
főterem egy hosszúkás, folyosóalaku hajlék, mely felülről kap
ván világosságot, pompásan elő tünteti a remekmüveket. Ebből 
balra egy másik terembe lépünk, ezt Sálon de Isabella II-nak 
nevezik. Ami a Tribuna Florenczben, a sálon carré a párisi 
Louvre-ban, az itt „Erzsébet-terme," csakhogy amazoknál na
gyobb, gazdagabb. Festők és festőnők ülnek a jelesb képek 
előtt, másolatokat készitve, egy franczia papot is láttunk talár
ban, amit egy öreg zsidó arcznak másolatán dolgozott. Már 
most tessék velem jönni. Vajha lennének soraim a varázsvesz-
sző, mely által az olvasó képzelmét odáig csigázhatnám, hogy 
lássa alakitó elméjében a csodálatod vásznakat. 

Murillotól van a múzeumban 46 kép, ezek közöl jobbra 
legott vagy 20, egyebek közt felosztva. Szembeötlik egy isteni 
Immaculata a 229. sz. a. Mint kaleidoskop változatai, ugy ezen 
ég felé fordított arczon, egymás után látjuk előragyogni az ár
tatlanság, félénkség, bizalom, győzelem indulatait, erényeit. Mig 
nyiló mosolylyal tekint fel, bűbájos ábránd dereng szét arczán. 

*) Este precioso museo, que sin temeridad paede llamarse el primero 
de Európa, en pintara, atendida la rara conservacion de sus cuadras, y el 
prodigioso numero de obras de los ma3 celebres maestros. Madrazo a kép
jegyzékben. 1851. 
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Lelkünk is mosolyog e gyönyörű kép látására s hajladoz tér
dünk, hogy tálát adjunk Istennek, ki ily teremtményt hozott 
létre. Az Istenhez repülés, az ég vágyódás, az odatartozás, s ami 
ezeket zománczozza, a menny örömeinek előérzete ragyog le 
az arczről. A szeplőtlen fogantatás eszméjét körülbelől 50 ké
pen örökitette meg Murillo, melyek nagyobbrészt Spanyol
országban vannak; itt is van egynehány, nekem ez tetszett leg
jobban^ minthogy pálma van lábainál, győzelmi Immaculatának 
neveztem el. Mennyi aggódásba került, mig ezt mondhattam ha
tározottan elsőnek, mert egy másik a 65. szám alatt, hol szűz 
Máriának,boldog elragadtatásban,fejét kissé hátravetve,szemeiben 
nedves lánggal, az aranyos felhőkbe vesz el tekintete, nagy mér
tékben tette kétessé a végleges győzelmet. Igazán mondotta 
Korner, hogy a „Conceptiók" előtt csak imádkozva lehet meg
állani. Ez az ég kijelentésének eredménye. Ez maga az imádság 
színekben. Az a kedves szép ártatlan arcz, valósággal la puris-
sima, a legtisztább, kit be nem szennyezett az öröklési bűn, 
varázshatással van a nézőre, leszegzi sok időre, és szűzi érzel
meket önt a szivbe. A szeplőtlen fogantatást előállító művészet
ben Murillo bezárta maga után az ajtót, még utóiérni sem lehet, 
csak másolni. Hanem milyen másolatok ezek! Be hiába küzköd-
nek nyomába lépni; egj sikerült fénykép nagyobb örömet 
okozna, mint ama másolatok, melyeket láttam. A 275. sz. a. hat 
angyal környezi az Immaeulatát, spanyol jellegű arcz, saját 
élete titkába elmerültnek látszik. A 219. sz. alattinak kissé nyilt 
az ajaka, mint a döbbenés, a csodálat jelvénye, a többi symbo-
lamok között egy tükör is látszik, mert tisztasága Jézus szentsé
gének viszfénye. 

Mások szerint Murillo ||odonnái közt legszebb a 315. sz. a., 
hol szent Bernátnak megjelen, hogy melle édjeivel táplálja. Ez 
legmerészebb vállalata volt, hanem a lángésznek minden sikerük 
A szent sanyargatott arczán nem a fölrezzenés, hanem az elra
gadtatás, de melyet el nem hagyott a földi nyűg és szenvedés^ 
indulatával tekinti a csodát. Szűz Mária isteni arcza oly kedves
ségben tündöklik, mint talán sehol sem, angyalok lengenek^ 
amint csak Murillo tudja festeni. Van itt annyi „vaporoso," hogy 
az ember lelkében emelkedik az Isten anyja felé, hiszen ami 
anyánk egyszersmind. Ugyanis a spanyolok Murillo müveiben 
háromféle festés-nemet különböztetnek meg, a vaporoso, hol a 
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tárgy a mennyég, calido az elragadtatás, a genere frio, mikor 
ecsetével a földi nyomor poklába merít, mikor a koldus ron
gyait festi, mikor a sebeket vérezni, vagy dagadni látjuk, ezt 
hideg modornak nevezik, amazt melegnek, az elsőt szelleminek 
nevezhetjük. 

Nagyon megörültem látva a 202 sz. a. a nálunk is ösme-
retes képet, szintén iMurillo müve, hol a kis Jézus ker. szent 
Jánosnak csigahéjban vizet nyújt, melyet az mohon iszik. 
Bárányokat látszik őrizni a két gyermek, azért igen népszerű 
e kép Madridban: ninos de la Concha név alatt ismeretes. Szent 
András apostol kinjai; szent Udefonz jelenése, melyben az Isten 
anyjától miseruhát kap ; a kis Jézus, mint pásztorgyermek, egy 
haldokló szerzetes, mind megannyi remekmű, melyek dúsan 
jutalmaznak az utazási fáradalmakért. 

Végre meg kell említenem egy Murillo Magdolnáját, a 
130. szám alatt. A vezeklő kisirt szemekkel tekint ég felé. Egy
szer valódi Magdolnát láttam, mert némely festők vezeklés előtti 
állapotában szokták festeni; mellé rakják a halálfőt, mécset. 
még feszületet is, hanem azért merengésben felolvadt lélekkel, s 
igen romanticus festői helyzetekben állítják elő. Közönségesen 
sokkal szebbek eme Magdolnák, a helyzet sokkal keresettebb, 
semhogy azon meggyőződést szülnék a nézőben, miszerint jövő
ben vétkezni nem fognak. A szigorú vezeklés megsárgitjaabőrt, 
behorpasztja a gömbölyű arczokat. — Hiszen ő látta a haragvó 
Krisztust, hogyan szűnhetnének meg könyei!! 

A festészet főelve eszményiteni a természetest. Aki az el
sőben túlhajt, levegőben kapkod, levegőt nyelet a nézővel; aki 
az utóbbihoz nagyon szigorúan ragaszkodik, jeles lehet, hanem 
meg nem ragadja a szemlélőt, sokkal jobban érezzük nyomorun
kat, semhogy annak részletes, atomisticus előadásában, gyönyört 
lelhetnénk, ami csupán természetes, ami az átokkal vert termé
szet vonásait scrupulosus szorgalommal tünteti föl. A festészet 
eme legfőbb elvét legjobban valósította Murillo. Mig Rafael 
Madonnáiban a kedves anyaiságot örökítette, Murillo, mint kin 
az Isten-ihletség derűje honol, mint ki látta a menny glóriáját, 
hova bűn be nem juthat, — isteni fenségben, angyali tisztaság
ban, a benne egyedül eszményített emberi állapotban érzékitette 
meg vásznain. — Velasquez, habár a természetesnek előadásá
ban utóiérte Murillot, nem jött nyomába az eszményiben. Mü-
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veinek nagyobbrésze, számra vagy hatvan a múzeumban van, 
azért itt emiitjük meg életadatait, mig Murillot, ki szintén Se
villában született, de működése is leginkább ama városra szo
rítkozott, a sevillai képtár leírására hagytuk. 

Velasquez Diego de Silva, 1599-ben született Sevillában 
és 1660-ban megbalt Madridban. Nemzeti spanyol festő. Arcz-
kép,- történeti festmények,- humor- és tájképekben jeles volt; 
csak az eszményit kerülte, itt nem bírt jeleset alkotni. A túlvi
lági szellemarczokban, a szentek festésében Murillo mögött 
maradt. Csak azt ragadta meg, mit látni, érezni, tapintani lehet, 
amit aztán megkapott, azt ugyancsak döbbentőleg adja elő. 
Vásznai élő természet, alakjai csontunkból való csontok, leve
gőjét beszivni véljük, láttávola elragad. De nemcsak a színek 
arányának meghatározásában biztos szeme, hanem jeles itélő-
tehetségének jele, hogy mindig azt tünteti fel, ami egyéni, ami 
lényeges, mig a közönségest a rajzok homályaiba dugja, Nagy 
észrevevői hatalom jellemzi, párosulva egyénitési tehetséggel; 
innen van, hogy alakjai oly spanyolok, mintha arczképek len
nének, amint azok is, csakhogy nem azoknak adattak ki. 

Legfeltűnőbb képe, mely mindenkit fölrezzent merengő 
szemléléséből, a keresztre feszitett Megváltó. Az egész egy szo
morú valóságnak, részletekben is remek jelensége. Az Üdvözitő 
a kereszten függ, melynekTalakja van, tájkép nem látszik, 
mert szomorú ég boritá el. Lábai nem egymásfölé, hanem egy
más mellett, egy keresztfa emelkedésére szegezvék. Az Üdvözitő 
már meghalt, feje lekonyult, s ami leginkább döbbentőleg hat, 
fele arczát elborítja haja, mely a halálverejtékben nedves lett, 
együvé ragadt, és most mintha nehezebb lett volna ehezképest, 
lehajtott arczának csak egyik felét láthatjuk. Valamint a képen 
általános az éj, ugy belsőnkben általános a fájdalom, szomorú
ság. Es mégis valami természetfeletti szépség Ömlik el fölötte, 
nem hat kellemetlenül a rikító valóság, inkább mellette sze
retnénk lenni, mert hiszen a mi Üdvözítőnk! Velasquez nem 
festett sok vallási képet, hanem evvel a ^halhatatlanok közé 
lépett. 

Jósé Eibera genialis spanyol festő?, ki miután leginkább 
a kegyetlen naturalismusban remekelt, okozta a spanyol festé
szeti oskola azon hírét, miszerint az az egész sötét realismus 
kép viselője.Igaz, hogy ezen jelese a Prometheus kínjait, a keresz-
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tények mészárlását nagyon is élethüven, néha a szépség rová
sára is kezelte, hanem ezen vád akkor sem érintené az egész 
iskolát , ha Murilloja nem volna , mert hiszen ott van Alonso 
Canos mások, kik az eszményitésben jeleskednek. Ribera az 
előbbiek nyomában jár, igen sokat festett, mert csak e múzeum
ban ötvenhárom képe vagyon, „Jákob álmá^-ra, a mely egyik 
kitűnő müve, helyesen mondja egy itész, hogy nem csak az ala
kokat festette, hanem magát az álmodást, és pedig egy zsidónak 
álmodozását. — Az ijesztő igazságot leginkább feltüntette 

. Bertalan kinhalálában. Epén készülnek őt megnyúzni* A szent 
már előérezni látszik a szenvedést, mert hiszen villognak a 
kések, hanem azért kitűnik arczán a hitbeli bizalom, s az Örök 
haza boldogsága utáni elragadtatás. Halljuk csikorogni a kin-
gépet, a kötelek súrlódását, látjuk a dolgozó hóhérkezek inda-
ganatait. Helyesen nevezik őt a festészet Dante-jának. Sokszor 
feláldozta a szépséget az igazságnak, mit Murillo soha sem tett. 

Bármennyire elfoglalt is Murillo és a többi spanyol mű
vész, nem szabad elhallgatnunk Rafael egyik nagyszerű müvét, 
mely „Virgen Maria de Spasmo" nápolyi templom után El spasmo-
nak neveztetik. Jézus keresztről való levételét soha sem lát
tam oly nagyszerűen lefestve. Katonaság és hóhérok környezek 
az elesett Üdvözítőt, jámbor asszonyok hü szánalommal mennek 
utána. A képen mozognak az alakok, egy vezető katonának 
szájából mintha hallanók a vezényszót, nógatást és kurjantáso-
kat. A sok érzelem, indulat, helyzet különféleségében döbbentő 
valóság és jótevő öszhangzat uralkodik; a menny és pokol har
móniája miképen képzelhető ? Ez a megváltás titka, Eafael 
csak az igazságot, ugy a mint történt, érzékitette meg. A har
mónia itt csak a cselekmény egységében értendő, nem pedig a 
jó és rósz közti öszhangban, a mi lehetetlen. Az asszonyok rafaeli 
szépségüek, mert ő csúnyát nem festhetett. 

Van Rafaelnek még egy gyöngyörü Mad'onnája, melyet a 
rajtalevő kis Tóbiástól, ki halat tart kezében, Madonna del 
pez-nek neveztek el. Száma 741. Szűz Mária trónon ül, kezé
ben tartja a kis Jézust, ki Tóbiás felé nyújtja kezét. Balról 
Jeromos áll, nyitott könyvvel Ezt a esoportozatot ugy értelme
zik, hogy a megrendelőnek talán két neve volt, Tóbiás, Jeromos; 
kívánta tehát, hogy mind a két szent legyen a képen, mit a 
festő ekképen combinált. Kekem a főangyal és a kis Tóbiás 
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jobban tetszenek, mint az Isten anyja, mert hát elkényeztetett 
Murillo, és maga Rafael p. a „perla-"ban, melyet itt első müvé
nek tartanak. A 834. sz. a. a Szent Szüzet Rafael reményteljes 
állapotában festette. Ez már a sok refleetálás eredménye, midőn 
a művész ugyanazon tárgyat sokszor állította elő, és uj helyze
tek, motívumok keresésében immár elfáradt. Mikor én ilyesmit 
látok, a mikor az Isten a mi földi gyarlóságaink kötelékeiben 
állíttatik elő, csak annál inkább fokoztatik a bámulat, óriási vég
telen; mert isteni szeretete iránt Mentől inkább alacsonynak, 
exanivit se; a szenvedésben elmerültnek látóm, annál jobban sa
ját nyomorunk örvényére emlékszem. 

Láttam még egynehány szép képet, de emlékezetem nem 
tud immár jegyzeteimből kiokoskodni, és nem bírtam minden 
remekmű fényképét megkapni. Tetszett Correggio Magdolnája, 
midőn Urunk neki kertész alakjában megjelent s intette: noli 
me tangere. A szent nő pedig egy fájdalmas — édes érzelemmel 
borul le eléje, ugy véljük, hogy ziháló mellének forró lehellete 
érint, halljuk szavait, mintha mondaná: megtaláltalak oh Meg
váltom, most nem eresztlek, mig nem biztositasz, hogy örökre a 
tied leszek! — Végre tetszett Barbalungától a 935 sz. a. Aga-
thának kínszenvedése,kinek levágták mellét; a festő betakarja 
az irtóztató sebeket, de a fátyol végén piroslik a vér, s érezzük 
belsőnkben az észkábitó fájdalmat, fohászai mint aczélfürészek 
mennek a lelken keresztül. 

Keleti mese szerint egy angyal igen nézte a hulló angyalt, 
a keletkező ördögöt, s az erős tekintet halálra változtatta, azóta 
kaszával jár, és patak módra öntet könyüket, neveli a sirvirá-
gokat. Ezen allegória ellentétes értelemben is áll; mentül töb
bet nézzük a szép képet, azon az aetherikus fönséget, ártatlan
ságát , túlvilági vágyakat, annál inkább emelkedünk a menny 
felé, és szakadoznak a földi kötelékek, a szenvedélyek lánczai. 
Azonkívül a spanyol festők merő költők, müveikre lehet mon
dani, elükön Murilloéira, hogy képeik a nyáresti lehellet, hold
világ csalogány-dal, rózsaillat édes átlátszó megtestesülései. Hoz
zájárul, hogy náluk szent a költészet az igazság, mint volt hajdan 
a mese által. Ok tehát elérték a czélt, mely egyedül méltó a mű
vészetre: emelni, az embert, hogy az anyag hálóiból szabaduljon. 

Minden utcza a puerta del sol-ra végződik, ugy a mi 
dvánorlásaink nyugpontja is ez volt. Ide érve mindig uj csopor-
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tokát, uj jeleneteket láttunk. Ez Madrid palais royal-ja; vagy 
a mit a pradóra is mondtam, váczi utczája, csakhogy ez nem 
annyira szépségek és a hiúság vására, mint inkább, hogy itt az 
állami és magán dolgok végeztetnek. Itt újságot olvasnak, itt 
gyűlnek össze a jó barátok, hízelegnek, ámitják ellenségeiket,, 
kaczérkodnak, zendülnek. Innen már sok forradalom keletke
zett. Mi is sürü csoportokat láttunk, taglejtéses beszélgetésbe 
eredve, hanem a közeli felforgatást senki sem olvasta volna ki 
arczaikból. Olyan gyakorlott forradalmárok, mint a spanyolok, 
nem is kötik az idegenek orrára, hogy mit fognak tenni. Hiva
talnok, katona, polgárember karöltve jártak. Közbe a házalók 
kurjantottak, gyufát, szappant, cigarillo-t árulva. A fiakerek 
komolyan ültek a bakon, méltóság alattinak tartják felszólítani 
az átmenőket, annálkevésbbé szemtelenkedni, mint nálunk. A 
római fiáker emelgeti kezét, mint az iskolás gyerekek, mikor 
kikérezkednek, a livornói pisszeg, a spanyol egy táblát tüz ki 
szekerére, melyen ez áll: se aquila, kibérelhető ; és aztán nem 
törődik senkivel, békében hagyja az átmenőket. Hanem alkudni 
kell velők is. Legjobb megtudni a szállodában a rendes árakat, 
s ezt mintául tartva, minden bérletnél határozottan kitűzni az 
árat, igy nyugodtan járkel az ember, nem kell veszekedni, ha 
kilépünk. A magán-omnibuszok szintén csalnak, azért hol nincs 
szabott ár, rá kell förmedni: cuanto quiere ? Engem egy ilyen 
fekete omnibusz a vasútról a városba vitt, s hat reált kért, a mi 
ára egy fiakerbérletnek is. Mikor alkudtam vele, nagy nehezen 
elégedett meg négy gyei. 

E tájon van a legtöbb fényképkirakat, kis embernagyságu 
fényképeket is készítenek, hanem drágábbak a képek, mint 
nálunk. Órák, legyezők s egyéb fényűzési czikkek bő választék
ban leginkább itt találhatók. Egy boltban, annak kimutatása 
végett, hogy a legyezők, abanico, melyekre önálló boltok létez
nek, csakugyan valódi elefántcsontból készültek, egy egész 
elefántfog fehérlik a kirakatban. A gazdag trafikákban finom 
habannafigurák, szivarból mozaikozva, ingerlik a fumigáló vi
lágot. Hanem nálam a habanna ki nem futván, cigarillos-t szív
tam, egy csomó négy quarto. Mikor a puerta del sol-on meg
álltam, páratlan illatú szivarfüst fellegek érintettek, mert a va
lódi gavallér csak valódi havannát szív , melynek ára két 
reál. 

Spanyol út 8 
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Azzal vigasztalva magam, hogy még egyszer amúgy is 
vissza kell jönnöm Madridba, számoltunk a fonda peninsolare 
gazdájával. Nem igen olcsó, de drága sem volt, egyébként 
pedig meg voltunk vele elégedve. Azt hallottam, hogy ez a 
többiekhez képest még legjutányosabb. Ebédéi nem hagytak 
kívánnivalót, azért ez is a kifogástalanok közé tartozik. 

Mikor Andálusiából visszatértem, Madridban egy hírlap 
került kezembe, melyben a híres 0 ' D o n e 11 tábornok, a tetuáni 
győző özvegyének halála hirdettetik. A gyászkeretü tudósítá
sok a hirdetések közt foglalnak helyet. A jeles és népszerű 
hadvezér emléke arra indított, hogy kiirjam özvegyének gyász
levelét. Fiai és mostoha (politicos) gyermekei felszólítják "kü
lön levélben meg nem hitt barátjaikat, hogy imádkozzanak az 
elhunyt nyugalmáért és temetésén kocsin megjelenjenek. 

La Excma Senora 
Dona Manuéla de Borges de O'Donell 

D u q u e s a v i u d a d e T e t u a n 
ha fallecido el 7 de setiembre á las nueve de la maíiana. 

Su hijo el Sr. D. Aureliano Vinyals; sus hijas las Excmas 
senoras dona Elisea Vinyals Smith y dona Zenobia Vinyals, 
marquesa de la Vega de Armijo, contesa de la Bobadilla; sus 
hijos politicos, sus nietos, sus hermanos politicos, y demas pari-
entes y testament-arios, suplican á sus numerosas amigos, que 
no hayan recibido invitacion, se sirvan encomendarla á Diós y 
asistir al funeral que por el eterno descanso de su alma se esta 
de celebrar el martes 8 a los ocho de la manana en la iglesia 
parroquial de san Jósé y a la conduccion del cadáver al ceme-
terio de la sacramental de san Lorenzo y san Jósé. 

Los senores sacerdotes que gusten celebrar en el mismo 
dia el santo sacrificio de la misa, por el eterno descanso de la 
Excma senora, recibiran la limosina de 20 rs. 

Se suplica el coche. 

VI. 

Toledo. 
A nap áldozóban volt, mikor elhagytuk ^Spanyolország 

fővárosát. Hosszas árnyékot vetett az atochai templom homlok
zata, mely ez alkalommal utolsó látvány volt Madridból. Egy-
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szer már utón voltunk feléje, hanem a nagy meleg haza kerge
tett. Pedig híres templom ez, mert benne van egy Máriaszobor, 
melyet egy alapnélküli legenda szerint, szent Péter hozott 
volna. Egyébiránt, ha nem is szent Péter hozta, minthogy né
mely helyen kedvesebb Isten előtt az ima, számos meghallgat
tatás következtében Nuestra Senora de Atocha, nevezetes 
bucsujáróhely lett. Alapította V. Károly, javította VII. Ferdi
nánd. 1852-ben pedig február 2-án, amint a királyné a templom
ból kilépett, Don Merino kézen megsebesítette, de gyilka a 
karperecz rovatkáin elveszité erejét. Azóta a királyné fényesen 
megújította és kincsekkel gazdagította, sőt azon szokása volt, 
hogy mikor útra indult, vagy hazajött, egész kíséretével a vas
útról egyenesen a templomba ment imádkozni. Mi is azon tem
plomot láttuk utoljára, azután ki sem. néztünk a kopár mezőre, 
melyen ittott ujkészitésü vas zsilipeket láttunk a róna öntözé
sére. Az ország anyagi virágzó állapota a csatornáktól függ, 
amint azt szembetünőleg bizonyítja a spanyol dél. Akkor lesz 
boldog, ha egy folyója sem szakad a tengerbe, hanem külön
féle gépekkel földjeikre szivattyúzzák hullámait. Láttunk ml 
ugyan elég öntözőkereket, norias, hanem ezek most már nem 
elégségesek. Ezen szerkezet egy malomkerékből áll, melynek 
•széleire a vízfolyással szemben fazekakat kötnek, melyek a 
kerék fordultával megtelnek, a másik oldalon fölemelkednek, 
s vizöket ismételt hajlással az alanti váluba öntik. Folyóvizén 
ii kerék magától forog, ilyet láttam Gralgóczon is a Vágón, álló 
vizén pedig ökör vagy szarnárkák csavarják. Míg nem lesznek 
vidékek szerint gőzgépek az öntözésre, addig olyan kopár lesz, 
az ország belseje, mint most. 

A waggonban asszonyok, leányok ültek, és szakadatlanul 
vihogtak. Annyi röhögést sohasem hallottam asszonyszájon, 
mint a spanyol delnőktől. Nagyszerű tanulmányokat tehettem 
volna, ha csak kis kedvem kerekedik fogukat nézni, s most az 
unalomig beszélhetnék a gyöngysorokról, melyeketa piros ajk 
mint szalag övedzett, de csömörletes kurjantozó nevetés megfosz
totta minden szépségöktől, nemcsak női szellemfenség hiányzott 
náluk, hanem évődő bizalmasságuk a nyers modorokat érintette, 
amin megbotránkoztunk, mert megszoktuk őket látni a templom
ban mély áhítatban elmerülve, amikor nemcsak arczuk volt 
szép, hanem rajta tükrözött a szellem szépsége is. A spanyol nő 

8* 
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akkor beszél, amikor csak lehet, nyelve forog, de nem egyedül^ 
mert minden szavát taglejtéssel kiséri, annyit beszélnek vállaik-
kal, ujjaikkal, legyezőikkel, mint nyelveikkel. Sőt szavaik más
salhangzóit taglejtéssel fejezik ki, nyelvüknek C3ak a magán
hangzók maradnak, már most képzelhető a sebesség, melylyel 
társalognak. Minő vén banyák lesznek ezekből! gondolám s 
Aranyjuezig föl sem nyitám a szemem. E nevezetes helyet jövet 
meglátogatjuk, most kocsiváltás alatt néztem körül, hanem 
semmitsem láttam, rónán terül el a hires park, sötét is volt, egy 
kedves langyos éj borult a tájra, Castillejo-nái elfordultunk a 
cordovai vonalról és esti 9 órakor T o l e d ó b a n valánk. 

Az állomáson négy* lovas omnibus várt, elkiáltották a 
szabott árt s bele ültünk. No lám milyen gazdag fényelgő nép 
lakik itt, még társas kocsiba is négyest fognak, azt gondoltam, 
hogy ez merő luxusból történt. Hanem csakhamar tapasztaltuk^ 
hogy erős kapaszkodóra megyünk, a lovak megfeszítik erejö-
ket, meredek hidon át, kormos falak, kisérteties éji világítás
ban merednek ránk. Tehát ugyancsak elkelt a négy ló. Nem 
is képzeltem immár spanyol várost hegyen, s ime Toledó, mely 
eddig előttem csak templomáról volt hires, nevezetes erősség. 
Amint a bástyakapun robogott szekerünk, mély tompa hangú 
lett a döbörgés, mint képzeljük azt, midőn elvarázslott erődbe 
viszik az elrablott királyfit. Üresen kongott a talaj, bizonyosan 
itt börtönök vonulnak el, hova szakadt az ártatlan és bűnös 
rabok végsohaja, már mint ezt regényes hajlamai szerint, a pis
logó olajmécsnél minden utazó elképzeli. Toledónál van is elrg 
tárgya a képzeletnek, mert két ezer évet meghaladó történeté
ből elég adatot, fényt és árnyat lel, hogy megragadó képeket 
fessen. 

Nem említve Jubalt, Jáphet fiát, kinek némelyek Toledo 
alapítását tulajdonítják, mellőzve Herculest, kinek a szomszéd 
halmokon varázsbarlangjai voltak, bizonyos, hogy legrégibb 
időben laktak itt emberek, mert kiválik Toledo talaja minden 
vidék fölött, természetes védbástyái — kiváló helyzeténél fogva 
lakásul ajánlkozik. Ez okon bátran állithatni, hogy az első 
ember, ki e tájon legelőbb megfordult, amint megpillantotta 
a kimagasló szikla-fensikot (hét halommal), legott elhatározta 
magában, miszerint itt fog tanyát építeni. Mondják, a Cadiztól 
jövő phönicieiek alapították, habár sokan zsidóktól szármáz-
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tatják, kik Nabukodonozor elől futamodván, Tarsisba, a föld 
végére menekültek, amelynek akkor Spanyolország tekintetett 
8 ekkor alapították volna Toledót, amely a „régi nemzedékek vá
rosát" jelentené: toledotli. Ismét mások római eredetűnek mond
ják, mely állítólag Tolemon és Brutus római consuloktól vette 
nevét; annyi bizonyos, hogy a Caesarok kora előtt száz évvel 
már nevezetes város volt, s ezen időből emlékei is vannak. A 
góthok alatt főváros volt, s a toledói egyházi zsinatok nagy 
mértékben bővítették az egyházi törvénykönyvet Bekövetkez
tek aztán a szenvedés napjai, az arab hódoltság. A monda ek-
képen zománczozza az általunk imént említett nemzeti gyászt: 

Roderigo ahelyet, hogy ősei szokásaként még egy tornyot 
épített volna a Hercules barlangja elé, azt gondolta, hogy ott 
Hercules nagy kincset hagyott, miután mindenét nőkre költötte, 
széthányatta az alapfalakat és csakugyan talált egy kis szek
rénykét, melyből, mint Pandora-szelenczéből a nyomor felhője 
terült szét az országban. Amint a szekrényt vakmerő kíváncsi
sággal felnyitotta, egyebet rongynál nem lelt benne. A rongyon 
turbán fövegü katonák látszottak, kik, mentül tovább nézte a 
vásznat és rajzait, annál jobban kezdettek mozogni, gyönge 
hadi moraj keletkezett a szövetből, trombitaharsogás és paripa-
nyerités, mint méhdongás hallatszott; a vászonból zászló lettr 

6 utóvégre, mint köd foszlott szét, mire a harczalakok lármája 
irtóztató, fülsiketítő lett. A futamodó levert sereg élén egy ko
ronás vitézt is látott fehér lovon, mely az övéhez egy szálig ha
sonlított. A természet is, mintha küzdelemre készült volna, sötét 
felhők borították el és czikázó villámok hasogatták rétegeiket. 
Már csak azt látta, miként gázolják a keresztet félholdas vité
zek, A király félig őrülten jött haza kíséretével s nagy veszélyek 
előérzete marczangolta belsejét. Másnap egy sas, mely üszköt 
hordót csőrében, azt a torony felett leeresztette, minden porrá 
vált és a hamut széthordta a szél egész Spanyolországban 
Hova ez esett, vérfoltot hagyott, s a mely emberre szállott, az 
a nemsokára bekövetkezett mór harczokban elesett.. Az álom
szerű tünemény nemsokára valósággá ló'n, mert az arabok 
csakhamar az egész országnak urai lőnek. Toledót 715-ben 
egy zsidó rabbi árulása folytán vették be, kit a falon kieresz
tettek. Ez Tarek fővezérnek elmondá, hogy mennyit keli szen-
vedniök a keresztényektől, hogy most erődítéseken ők dolgoz" 
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nak, hogy mégis üldözik, elvevén pénzeiket. Ők tehát elhatá
rozták, hogy az arabokat beeresztik. A mór fővezér örült a 
könnyű alkalmon, s miután a zsidók által őrzött tornyokba 
mór őrséget rejtett el, látszólag fölhagyott az ostrommal. Toledó 
lakosai megörültek a szorongattatás megszűnésén; só't mivel 
azt Leocadia védszentjök esedezésónek tulaj donit ották, fényes 
körmenettel a Tajo folyón túlra vonultak, hogy a szent templo
mában az ünnepélyes isteni szolgálaton jelen legyenek. Ekkor 
a mórok meglepték őket a rejtekből, iszonyú mészárlást vittek 
véghez és Toledó kezökbe került. 370 évig lengett a mór zászló 
eme bevehetlen ormokon. Az arab művészet itt is kifejtette 
pompáját, amint az arabeszkek, azulejo-k (fénymázas cserepek) 
most is bizonyítják, csakhamar e város neve is: Tolaitila, büsz
kén említtetett Cordova és Granada mellett. 

Megjelentek elvégre a kereszt lobogói és C i d legyőz-
hetlen lándzsaerdeje, mire elrémültek asaraeenok; 1085-ben 
VI. Alfonz társaságában diadallal bevonul a városba. Uji*a vi
rágozni kezd benne a ker. tudomány, de a zsidók is itt annyi 
tudóst birtak kimutatni, mint sehol másutt a világon; Abenezra, 
Benslomoh, Halevi, Sefarandi s mások hire máig él a tudósok 
között. Innen indult ki a castiliai nyelv müvelése, melyet most 
a spanyol nyelv alatt ismerünk, s melynek csakhamar gazdag 
irodalma támadt. Mondják, hogy a zsidók megunván az arabok 
üldözéseit, mert gazdag kereskedőiket igen ügyesen eltették 
láb alól, Toledó elfoglalásánál a keresztényeknek is voltak se
gítségül. Ez lett a ker. tábor elővára, melyet nem sikerült többé 
kézrekeritniök. Ximenea idejében elérte virágzása tetőpontját; 
midőn II . Fülöp Madridot emelte fővárosi rangra, pusztulni 
kezdett s azóta csak lézeng, történeti ereklyéiben él, alig szá
mítva 20 ezer lakost. 

Zuhogva ment szekerünk az igen szűk utczán; a fonda 
del Linó szállodában kiáltók el magunkat: un cuarto con dos 
camas, szobát két ágygyal. Meglőn; egyetlen vendégei vol
tunk, még egy salont is kaptunk pamlagokkaL Falusias kiné
zésű volt e szálloda, habár első Toledóban, de tiszta. Elhelyez
kedve a szobában, a világos éj, a noche toleclana, vagy fran-
cziául: une nuit blanche kicsalt s egykét szűk utczát megjár
tunk. Alig volt 10 óra, s máris mély csend borult a városra. 

Oly mélabús kietlen nyugalom, 
Mint a romok felett vagyon. 
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A tiszta derült éj engedett ugyan járni, talán azért nem? 
égett egy árva olaj lámpa, hanem szóltak e helyett a visitó 
hangú tücskök, különböztek is hangjaik, miután volt köztök 
néhány tenor is, ezekről meglehetett ismerni, hogy melyik 
utczában vagyunk. Házunk előtt egy vékony csiripelt, nem 
lehetett eltévednünk. Az emberek itt a spanyol szokás ellenére 
korán mennek aludni, talán kísérteties érzelmek űzik haza 
őket, mert itt minden kő bir a maga történetével, s nincs hely, 
melyen vér nem folyt volna; azért méltán mondták, hogy ez a 
városok mater dolorosája. Hangzott lépésünk az é'es kövek 
alatt, melyeket járdául dugdostak a földbe. Az utczák menedéke
sek, mert e szikla, mint Róma városa, hét halomra domborodik 
ki, föl alá vezetnek a szűk sikátorok, néhol meredeknek mond
ható a talaj. Messze ugyan nem merészkedtünk menni, hanem 
kongó lépéseink daczára megütötte fülünket egy guitár hangja, 
melyet hegedű kisért ; két férfi ült a küszöbön, eredeti spanyol 
siránkozó dallamot hangoztatva, mely most sokkal szebbnek 
tűnt fel, mint eddig, valószinilleg a megszokás tette szebbé. 
Ekkor némi hasonlatot vettem észre a román és spanyol dal
lam között. Ugyancsak két férfi az utczán, egymást tánczsze-
rüleg átölelve, kényelmes lassú tánczmozdulatot tettek. Meg
álltunk és talán kedvünkért egy rohamos ütenyü darabot adta'i 
elő, mely után becsukták az ajtót. 

Amint szállodánkba értünk, 7 serenóval találkozánk, kik 
halabárddal és lámpással valának felfegyverkezve. Sereno annyi, 
mint éji őr. Azért hívják sereno-derült-nek, mert mikor Spa
nyolországba behozták az éjjeli őrség intézvényét, egyúttal azt 
is hivatásul tűzték ki nekik, hogy az időjárás minőséget jelez
zék. Minthogy azonban Spanyolországban az éj rendesen derült, 
mindig sereno-t kiabáltak, igy száradt rajok ez az elnevezés 
Las — diez — y média — y sereno! Ave Maria! vagy pedig 
Ave Maria purissima las dos y lluvioso. Mikor baj van, szintén 
hirdeti a vészt, hanem ezen esetben is előbb elkiáltja az órát, las 
trés y média, y fuego. Hármat és felet ütött; tűz van. Tolvajt látva 
fütyülnek a pito-n, amikor aztán együvé gyűlnek, és ritkán 
szökik meg, ha nyomában vannak. Lándzsájára (chuzo, nyárs) 
akasztja lámpását s mint bolygó tűz repül a jól ismert utczá-
kon. Itt ugyan nem hallik kocsizörgés, azért csemlesen nyu
godtunk; reggel felé csepegés ébresztett fel; a korsó, melyben 
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vizet hoztak, ugy izzadta tele az alátett tányérkát, hogy a föld
nek is jutott, hanem legalább üde volt a viz, melyet tartal
mazott 

Hat után már a tekervényes utczában sétálgattunk, kér
dezősködve a cathedralis után. Megtaláltuk, mert rémséges 
hangon szólalt meg némelykor legnagyobb harangja, melyre 
ugy ütnek, mint mikor nálunk félreverik a harangokat. A leg-
esunyább harangozás a világon itt történik, öszhangról sem-
mitsem tudnak. Én miután a párisi kiállitáson tavaly 40 szál 
kisebb nagyobb harangon előadva harangzenét hallottam, ezen 
komolyan megbotránkoztam. A harangozás merőben a gyer
mekek Ízlésére van bizva, kiket tudvalevőleg a legnagyobb 
zajgás és fülsértő széthangzat gyönyörködtet. Toledóban elénk 
tárult a spanyol gyermekek minden pajkossága, ugy ütötték 
verték a harangokat, mintha csak hátporlandó gyerekek lettek 
volna. De miután mindent meg lehet szokni, utóvégre hozzátö
rődtünk ehhez is. 

A nagyszerű góth templom, a szomszéd házaktól úgyszól
ván be van épitve; de mégis sziklahegynek tűnt fel, mely belül 
üres, valamely oldalajtón beléptünk és tekintetünk a karcsú 
góth oszlopokon, legott a magasba siklott, s valamint a magas 
ég kékszinben, ugy ezek is a fönn uralkodó homályban vesz
nek el; de ezen homály jobban feltüntette az ablakrózsák szi-
neit, melyek mint drágakövek ragyogtak a reggeli napfény 
pompájában. Lesújt első látásra e templom, elmámorosodik a 
a minden oldalról özönlő művészeti kincsek és nagyszerűségek
től. A ragyogvány némán is inti az embert, hogy ide tisztán 
kell belépni, mert Isten háza az undokságot el nem tűri. A 
kath. szertartásoknak ezen momentuma, hogy tündöklő pom
pájukkal a lelkek tisztaságának jelvényei, vagy legalább hall
gatag szónoklatok a sziv szennyének lemosására, még sehol 
sem hatott rám oly meggyőző erővel, mint i t t ; és nyomorultan 
törpének tűnt fel azon megjegyzés, hogy a kath. kultus oly 
fényes, miszerint elfedi, gondolni nem enged a lélek rútságaira. 

Mielőtt részleteznők a világhirü székesegyház drágasá
gait, forró vágyunk volt e helyen, mely sok századon át az 
idő országútja, a történet piacza volt, szent misét mondani. Ha
nem tudva, hogy mily nehezen jár az engedély, egy merész 
vágással akartam czélhoz jutni. Bementem egy kis sekrestyébe, 
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és az ott állóknak keményen mondom: Jo soy doctor della 
sagrada teologia; szent misét akarok mondani! — A hittudo-
roknak nagy becsületök van, tapasztaltam ezt már Madridban ; 
a templomi nép, egy pap s néhány sekrestyés összenéztek, s 
amint előmutattam a papi bizonyságot is, legott öltönyöket 
hoztak s minden nehézség nélkül oltárhoz mentem. Egyik téres 
kápolna (Santiago) Teréz oltáránál mutattam be az áldozatot, 
kevés ember volt jelen. Egy csendes kis fiu ministrált, tálezán 
hozta a törülközőt, s a kézmosás után kezet csókolt 

Eeggeli után, melyet a kecsketej Ízetlenné tett, a városba 
indultunk, hogy 9 órára a székesegyházba érjünk, amikor ün
nepélyes istenszolgálat tartatik, ami kivétel nélkül minden nap 
páratlan fénynyel történik. Mi soha sem fogadtunk vezetőt, 
mert ez fölösleges kiadás, ha valamirevaló útikönyvvel rendel
kezünk. Uj városba érve, a pályaudvart, lakásunkat és vagy a 
főtért, vagy a székesegyházat, szóval előkelő helyet szemel
tünk ki magunknak, mely iránytű gyanánt szolgált; ha még 
jó térrajz is járult hozzá, könnyen igazodtunk el, kivált a mo
dernizált városokban. Azonban Toledót nem lehet részben sem 
modernizálni, mert ki van mérve a hely, tovább nem terjesz-
kedhetik, mi a sziklasikon el nem fér, az lezuhan a meredeken. 
Itt tehát kellett vezetőt fogadnunk. Mihelyt kiléptünk, egy 
csoport suhancz fogott körül, ajánlva szolgálataikat. A legron-
gyosabbat választottuk. Ha Rafael megörökítette a pápa 
hordárait — paraflenieri, vörös ruhás izmos legények, ez is meg 
van örökítve Murillo ama koldus gyerekei valamelyike által, 
kiket oly remekül festett s kiknek őspéldányát, eredeti valósá
gában szemlélhettük. De a többiek, kik némi elsőségi igények
kel léptek föl, nem tágitottak, utánunk j övének ; már az Alca-
zar-hoz közeiedénk s az elszánt csapat mégis nyomunkban 
volt. Ekkor a kiválasztott vitéz közéjök lép s komolyan kéri, 
hogy hát engedjék azt a két vendéget neki, majd máskor ugyan-
ily szívességre számolhatnak az ő részéről is, mire eltávoztak 
és nyugodtan kapaszkodtunk a halomra, melynek tetején áll 
a királyi lak, vagy is az Alcazar. 

Négy alcazart számítanak Toledóban, ez a legnagyobb 
•és a héthalom legmagasbikán épült. Hajdan itt szerény várkas
tély volt, melyben VlII-ik és bölcs Alfonz lakott. Mostani fa
lait V. Károly 1551-ben emelte. Elégett 1710-ben, amikor a 
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portugálok Károly herczegért csatázva elfoglalták s ami bú
tort megkímélt a tűzvész, azt a katonák égették meg a kony
hán. 1744-ben újítani kezdték s 30 év alatt bevégezték, 1809. a 
franczia megszállás alkalmával ismét elégett és csak leronthat-
lan falai maradtak meg; így gyászolt a legújabb időig, mig 
elvégre a toledói történelmi társulat ismételt nógatásaira bele
fogtak, de mivel negyedfél millióba fog kerülni (reált értve), 
nem tudom mikor készül el. Most dolgozott rajta vagy 30 kő
műves, hanem szinte példabeszéddé vált, hogy ha nagyon vá
ratlant, lehetetlent akarnak mondani, azt mondják: akkor ké
szül e], mikor a toledói alcazar. Herrera is épített rajta hajdan; 
van is látszata, mert valóban fölséges királyi lak és erőd. A 
belső udvar grandiosus árkádokkal két sorban van körülvéve 
a felsőn iv nélkül állanak a gránitoszlopok. A homlokzat még 
megvan, jeles építészeti minta. Nevezetes rajta a lépcső, mely 
talán olyan nagy, mint az escoriali, de mégis nemes arányok
ban. Istállóiban 1000 lónak volt helye. V. Károlynak nagy esz
mékkel telt feje volt, akármihez fogott, rálehelte a nagyszerűség 
bélyegét ép ugy, mint a kétfejű sast. É n , az ötvenes években 
épen nem rokonszenveztem ezzel az állattal, most olyan jól 
esett látnom itt, mint régi ismerőssel találkozánk vele, vala
hányszor szemünkbe ötlött; láttuk még Sevilla- és Granadában.is. 

A kilátás innen egyike volt a legföns egesebb látványok
nak, szinte lelkesedésbe hozott. Itt láttuk a várost eredeti mi
nőségében, melyet semmiféle más városhoz hasonlítani nem le
het. Megérdemli híres nevét: Toledo la pintoresca. Nemcsak 
történetére nézve kiválik, csupán Eóma múlja felül e tekintet
ben, hanem természeti fekvése által is. Említettük, hogy egye
netlen sziklamagaslaton áll, kiegészítjük leírását, hozzátoldva, 
miszerint kelet-, dél-, nyugatról meredek sziklahasadék, mély 
örvény választja el, melyben a Tajo folyik. Éjszakról pedig iszo
nyú, leronthatlan bástyák védelmezik ; jártunk e falaktövében, 
téglái a gránittal vetekednek. Már Livius mondotta: urbs 
parva sed valde munita. Ezen kimért, szűk helyen vannak 
egymásba épitve, összeolvadva a házak, kolostorok, mór, góth 
épületek, diszitve körülbelül 100 toronynyal. Az űtczák szűkek, 
a házak magasak, csak egy vékony kék vonal az égen vá
lasztja élőket egymástól. Kevésben lehet kocsin járni, nem is 
láttam az omnibuson kívül más jármüvet. Alig tudnék várost, 
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melyben annyi rnajestás illatoznék ki, s mely jobban illenék ki
rályi laknak, mint Tolecló, miről főleg az Alcazár terén állva 
győződünk meg. A szédítő sötét örvény felett két nagyszerű 
hid emelkedik, ősrégi alapokkal, az egyik puente ele Aleantara, 
mely egymaga kis erőd, s melyen tegnap a városba értünk, A 
másik puente de san Martin, melynek fő ive, mint épitészeti 
remek állíttatik elő a vezetők által. A tájék itt is kopár volt, 
a távolabbi hegyek kedves kék és violaszinben látszottak. A 
lég üde és illatos és ez vidám kedélyt okoz, tárgytalan Örömre 
hangol. 

Vezetőnk nem tudott sokat beszélni, ami fölösleges is volt, 
mert könyveink jobban világosítottak fel; hanem tudott legrö
videbb utón czélra vezetni; igy történt, hogy kilenezig megjár
tuk a várost, s amit kitűztünk, azt meg is tekintettük. Nostra 
Senora del Transito egy régi zsinagóga, most igen elhagyatva. 
Építette 1338. Levi Sámuel, don Pedronak kincstárnoka, gaz
dag zsidó. Mikor kiűzettek, a calatrava lovagrend kapta, mely 
azt a ker. rítusra idomította át, jeles góth épitészeti formákban 
gazdag. Menyezete, itgy mondják, Libanon czédrusaiból készült, 
melyeket nagy költséggel a gazdag Sámuel hozatott. — Santa 
Maria la Blanea, szintén zsinagóga volt, keresztény templommá 
lőn 1405-ben, Miután sokszor lomkamarának használták, jó
formán elhagyatott; 1853-ban kijavították, ele csak annyira, 
hogy tovább ne dőljön, ne repedjen. Arab patkóivei, arabeszkéi 
figyelemre méltók, kivált aki először látja, mint mi, hanem 
Granada után, csak az építészre bírnak fontossággal. Az udva
ron van két kút, melynél a zsidók mösakodásaikat végezték. A 
hagyomány szerint a kutak földalatti raktárakkal, folyosókkal 
vannak összeköttetésben. Ez oldalról a folyón túli részen is he
gyek merednek, melyek a harezos időkben meg voltak erősítve. 
Mikor a Mártonhidhoz értünk, itt vezetőnk elmondotta a szép 
történetet Jüan Arévalo építészről, melyet az utikönyvek is 
megemlítenek. 

A XIII. században Pedro Tenorio, toledói érsek, kinek 
annyit köszönhet a város, mint királyainak, felszólítást intézett 
a hazai művészekhez, hogy az ostrom alkalmával ledőlt hid 
kiépítésére vállalkozók jelentkezzenek. Egy ismeretlen is jött, 
kinek miután nem voltak bizonyítványai, az jutóit eszébe, hogy 
ha lesiklik az ivezet ékköve, vagy maga az iv, a kiálló oromra 
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akaszszák fel. Elfogadtatott a feltétel, s a hatalmas fenyő állás 
közöl szép hajlatban emelkedett a hidiv. Már ünnepélyes meg
nyitását akarták eszközölni, amikor észreveszi Arévaló, hogy 
elszámítván maga*-, nem jól nehézkedik a teher, amint elveszik 
az állványt, okvetlen le fog dőlni. Elmeháboritó szomorúságá
ban biztatta kedves fiatal neje, hogy megmenti életét az Isten, 
mert hiszen mindenható. Amint késő esti töprenkedései közt 
elaludt férje, szolgálójával titkon kilopódzott a zivataros idő
ben, szél és villámlás közt a hídhoz ment, és az állásokat meg
gyújtotta, mire leszakadt a híd, de mindenki a tűznek tulajdo
nította, melyet talán a villám okozott. Egy év múlva szent Al
fonz, Toledó védszentjének napján, ünnepélyesen megnyittatott 
a hicl. A szegény asszony azonban tűnődött, és lelkiismerete 
furdalta; ez okon az érsekhez ment és meggyónta tettét. Az 
érsek boszankodás helyett megdicsérte, mert hiszen nagyobb 
szerencsétlenséget hárított el. Nekem úgymond egy marokkal 
több pénzembe került, hanem mirevaló volna a pénz, ha vele 
jót tenni, vagy a roszból is jót kivonni elmulasztanánk. Menj 
békével édes lányom, légy vidám, hallgass a dologról, mert 
csak férjedet szomoritanád, ki mint a nép, a hid összeomlását 
Isten küldötte villámnak tulajdonítja. — Szép vékony, könnyű 
az ív, szinte félünk, hogy az olyan bárka alatt, mint az omni-
bus, menten leszakad, azonban régen porladunk mi, midőn még 
ezen járni fognak az emberek. 

Ugytetszik, a Bisagra vagy Cambron kapun hagytuk el 
a várost, hogy kivülről is lássuk. Erre vezet az ut a fegyver
gyárba is, fabrica des armas, melyhez nem vala kedvünk, 
mert nyúzzák benne az embert, minden teremben külön kellvén 
fizetni. III. Károly alapitotta az eg^sz spanyol hadsereg szá
mára, itt készítik a szúró vágó eszközöket. Vettem én is egy 
novajá-t ogy boltban, mely eme gyárban készült. Három frankba 
került, meglehetős durva mü, távol az aczéltól, mert rozsdáso
dik. Lehetne nevezni köbre emelt bicsaknak, mert csakugyan 
nem egyéb, mint nyélbe csukható konyhakés. Mellőzve a balra 
eső gyárt, megkerültük éjszakróli bástyáit, amelyek colossalis 
tömegek, melyeken évezredek dolgoztak. Egyik részét a góth 
Wamba építette 674-ben. Ezen királynak testét nem rég talál
ták meg a cathedrális talajában. Kövecses kopár mező, elha
gyatott akáczák, leeresztett fonnyadt lombokkal, kiszáradt fű 
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legelésző kecske volt az egész látvány. No még a cirkus is, mert 
ezen ezeréves ősökkel dicsekedő nép sem szegyeit bikaszinkört 
építeni, és szorgalmasan látogatják. A város egy negyedét meg
kerülve, a puerta de sol — kapun betértünk. Valóságos erősség 
ez ezredéves kövekből építve. Az iv rajta mór, azaz patkóalaku,. 
felső része rovátkos, itt ott lő-résekkeL Ezt tartják a legszebb 
mór toronykapunak, habár némelyek szerint a keresztények 
uralma alatt készült, a megmaradt számos arab építész által. 
Ezt látszik bizonyítani gömbölyödő alakja, miután a mórok 
négyszögbe építették tornyaikat. A hűs árnyékban nyugodtunk,, 
elgondolva, hogy e kapun római, góth, mór, zsidó, spanyol s 
más számos nemzetbeli lépett át, kik mind már tul vannak az 
örökkévalóság küszöbén. Minő indulatokkal, magasztos érzel
mektől dagadó kebellel, talán fegyverrel kezökben haladtak # 

zigzugos falai között, és ezt mind hiába! Mi tehát az élet czélja? 
Menjünk a cathedrálisba. 

Útba esett szállodánk, benéztünk előbb lakásunkra. Az aj
tóban egy nagy nyomtatott tarjetá-t (látogatójegy) találtunk. Ezen 
valaki, ugy vélem, Rodriguez, mert itt minden ötödik embernek R 
a neve — ajánlja magát vezetőnek, se ofrece como capellano. Ez 
utolsó szó felvilágosított. Ugyanis a szálloda személyzetéhez 
tartozik egy pap is, ki a vendégek, gondolom talán csak a fő
papok, püspökök vezetésével, keresi kenyerét. Láttuk is a t. 
urat az étteremben, ugy látszik ingyen kap ebédet. Mi azonban 
kamaszunkkal meg voltunk elégedve, s igy Eodriguez ur aján
latát, hogy káplányunk akart lenni, el nem fogadtűk. Útitársam 
mondotta, hogy nekem nagyon is püspöki arczom van, innen a 
tévedés, én is ugy vélem, mert bizony kiadásaimból nem gya
níthatta, miszerint egy papvezetőnek borravalóval rendelkezem. 
Ugyanis korán reggel kopogott ajtónkon a tegnapi omnibus-ko-
csis, mert hamis ezüstpénzt adtam neki, hogy vegyem vissza. 
Ellenvetem, hogy nem én csináltam, Madridban adták; ugy 
vágtam a földhöz, hogy csengett belé a fülem, nem használt, 
mást kellett adnom. Ezen hangzatos szóváltás eléggé érthető 
jelenség arra nézve, hogy vezetőkre pénzt pazarolni ninc& 
kedvünk. 

A székesegyházat alapította szent Jenő, első toledói püs
pök, az általa épült templom mecset lett az arabok alatt, sőt 
bizonyos ideig a ker. uralkodás korában is az volt. Szent Fer~ 
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dinánd lerontatta a régi épületet; és 1227-ben a jelen gótli egy
háznak vetette meg alapját, melyet harmadfélszáz évig építet
tek s egyes részein manap is dolgoznak. Az első tervet Perez 
Péter készítette, ki 50 évig felügyelt is a munkára. ízlésre 
nézve a legtisztább góth, csakhogy miután századok építették. 
mindeniknek befolyása látszik rajta, s nem lehetett az eredeti 
tervet minden részleteiben kivinni. Azonkívül a sok mellékká
polna, melyek középszerű templom-nagyságuak, szintén külön
böző modorban, az alapítók terve szerint épitvék, sőt még a 
portálék is különféle időből valók. Hanem azért az általános 
benyomás kedves, öszhangzó, amiben jó nagy része van a 
nagyobb mennyiségű ablakoknak, melyek mind gyönyörű 
üvegfestményekkel vannak ellátva. 

Öt hajója van, melyek magassága 160 láb, hossza 400, 
szélessége 200 láb, tehát kisebb Sevilla és Granada székesegy
házainál. Nem sújt le óriási arányaival, de ha egyenkint tekint
jük e templom kincseit, akkor elégtelenné válik emlékező tehet
ségünk s bevalljuk, hogy ennyi fényt és gazdagságot még sehol 
sem gyűjtöttek össze. Lassan, nagyobb időközben kellene e szép
ségeket nézni, ízlelni, emészteni; egynapi időzés után szinte 
lelkismereti furdalásokkal gondolunk vissza e múzeumra. Miért 
nem maradtunk hát ott vagy 3 napig? — Hisz ha jelen nap
jaimból szentelhetnék egyet, mostani éhommal tekinthetném 
meg! hanem a-z utón mindenféle gondok, a szellemi jóllakottság, 
a fájdalom, hogy ngy fut memóriánk, minta száraz sajtárból 
a viz, S felejtünk ugy, hogy alig győzünk csodálni, aztán az 
üres tárczától való félelem unszolják, izgatják az embert, hogy 
hiszen ezt láttad már, vagy nincs rajta sokat nézni. 

Legnagyobb kincse a c a p i l l a m a y o r , vagyis a szen
tély. Nagyobbította és javította X i m e n e s . A retablo, vagyis 
a nagyoltár öt emeletre oszlik, mindenikben van egy tér, s ezen 
a legfinomabb fa vésetek. Nemcsak gazdagságát bizonyítja a 
híres államférfiú- és bibornoknak, hanem nemes ízlését is. Merő 
faragvány, csupa finom metszés az egész szentély, csaknem 
elkábul az ember. A szentély két végén szószékek vannak, a 
leczkét és evangéliomot innen olvassák. Amilyen méltóságos 
volt a papok járása, még a pluvialés ministráns gyerekeké is, 
ép oly hamar olvasták, — pedig ének akart lenni, — a miserésze
ket, A fiuk is részben dalinatikába voltak öltözve. Valahányszor 
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a segédlő papok; keresztcsókolás, vagy füstölés végett a córóba 
mentek, mindig elülj árt egy parókás és nagy bottal fegyverzett 
fehér selyem tógába öltözött egyházfi, a komoly méltóság kije
lentésére. Ugyanez, ka valaki a szentélyhez közeledett, eltávo
lította. A szentély drága rostélylyal van elzárva. 

Emiitettem már, hogy a spanyol székesegyházakban a 
templom közepén egy hosszúkás négyszög van elrekesztve, szé
lességét mindig a középhajó oszlopai határozzák meg. Falai fel-
diszitvék, oltárok, szobrok, váltakoznak minden oldalon, s fönn 
mind a két félen magaslik az orgona; közönségesen csak az 
egyiken szoktak orgonálni. Ez a rekesztek, melyet a XVI. szá
zadban, de kizárólag Spanyolországban kezeltek építeni, C o r o 
kar-nak neveztetik; míg másutt az oltár mögött van a zsolozs-
más kar, a spanyolok az oltár elé helyezték és itt végzi a káp
talan, sok segédpap éneklése mellett a karimákat, a zsolozsmát, 
vagyis a breviáriumot. Valamint a szentély, ugy ez is rostély
lyal van elzárva, mely csak az isteniszolgálat alatt nyittatik 
föl. Ezen coro székei számra 71 — mert azelőtt ennyi kanonok 
volt itt, most vagy 20 — ugy mondják, legfinomabb mű az 
országban. Eios szerint eme székek — la silleria — a spanyol 
művészet csodái; — portento de las artes espanolas. Készítője 
Domingo Cespedes. A vésetek tárgya rendesen Jézus élete; itt 
Granada elfoglalása különféle részletekben. Ez azért is neveze
tes, mert legott az események után készült, tehát történeti becs
csel is bir. A trascoro azon külrésze, mely a diszkapu felé néz, 
a respaldo (oldalfalai) domborvésetek-, szobrok- és mindennemű 
fantastikus czifrázatoktól hemzseg. Délután ugyanezen coro-ban 
végezték a vesperást és matutinumot (zsolozsma) nagyobb részt 
énekelve, orgonával, a mély hangok közt szépen hangzottá 
gyermekek magas hangja. Az éneket néha két fagottal kisérték, 
vagy oboe, vox humana volt ? Fagot-alakkal bir. Mikor a coro 
közelében leültünk, elkergetett az egyházfi, udvariasan ugyan, 
hanem el kellett mennünk. Egy idegen ur, akimellettem ült, eset
leg keresztbe vetett lábakkal merengett, azt is megintette, kogy 
nem szabad igy ülni. Egyébként oly merevültségben állt a 
korlátnál, mintha szükséges diszitménye volna a coronak. 

A mellékkápolnák közt .megemlítendő S a n t i a g o , mely
ben szent misét mondottam. Gróth modorú nyolezszög, gazdag 
díszítéssel, Don Alvaro de Luna síremlékével, három oltára 
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közt az egyik szent Teréz képével volt diszitve, de ez már kö
zönséges multszázadi modorban készült. Szent Ildefonz kápol
nájában van Albornoz bibornok sírja, ki Assisiban halt meg, 
s Toledóba szolgái vállaikon hozták. Leggazdagabb, leghíresebb 
kápolnája V i r g e n d e l S a g r a r i o . Magas, merő drága 
márványnyal és jól megvilágított templomocska, stylje olasz. 
Alapította Ximenes; a bejáratnál van egy vörös márványlap, 
mely alatt egy bibornok-érsek nyugszik, felirata: hic jacet 
umbra pulvis et nihil. Jelen pompájában elkészült e kápolna 
IL Fülöp alatt, kinek finom művészeti érzéke volt. De mindeme 
fekete, vörösszürke köveknél drágább kincs van itt letéve, az 
ősrégi Máriaszobor? a kis Jézussal karján, Toledo palládiuma. 
Eredetét szent Jenőre viszik vissza; mikor a mórok elfoglalták 
a várost, Grodman, Isten embere, a város akkori birája — alcaide 
egy kútba rejtette el. A keresztények győzelmekor Bernát püs
pök kijelentés nyomán megtalálta és tiszteletül kitette. A szo
bor— ugy mondják a hozzáértők — góth eredetre mutat és ezüst 
lemezekkel van borítva ? nyolcz gyertya ég mellette szakadatla
nul, és több pap van alkalmazva, kik itt végzik az istenitiszteletet. 
Az oltár mögött van az oehavo — kincstár — hol egyéb ereklye 
közt szent L e o c a d i a , szent Jenő teste őriztetetik, VI. Alfonz 
Toledo visszafoglalójának kardját is mutatják, de mi nem láttuk. 
Végre megemlitendő az úgynevezett D e s c e n s i o - k á p o l n a , itt 
kivántam misézni, de nem engedték; ez azon hely, hol a szent szűz 
Ildefonzriakmegjelent,misemondó ruhát nyújtva neki. Murillónak 
egyik remeke Madridban a királyi múzeumban ezt tárgyazza. Az 
oltár leczke — oldalán, rostély alatt van egy fehér kő, melyet 
a hagyomány szerint érintett lábával a szent szűz, ezt a követ 
egyebek közt csókoltuk mi is. Fölötte egy táblán a 121. zsol
tár szavai irvák: adorabimus in loco, ubi steterunt pedes ejus. 
„Imádkozni fogunk a helyen, melyen álltak lábai." E tájon sok 
ember térdelt reggel, délután is szakadatlanul, Ezen megjelenés 
a templomban számos példányban van vésve, festve, faragva. 

Nagymise után a kíváncsiság a mozarabikus kápolnába 
vitt, mely a diszkaputól jobbra, a be nem végzett toronyban 
van, és szép kupola fedi. Az oltár jobbján félkörben egy régi 
íreseo látszik, mely az oráni hadjáratot ábrázolja, Conquista de 
Oran. Építette Ximenes, hogy a visszaállított mozarabikus szer
tartások itt ünnepeltessenek. Az oltáron Szűz Mária mozaik 
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képe vagyon, melyet 1797-ben Lorenzana bibornok, 20 ezer ara
nyon vett meg Rómában. Segédlet mellett egy fiatal pap misé
zett, egy öreg fekete ruhában körüljárt és ezüst pálczikával 
mutatta, hogy amaz mit énekeljen. A gyerekek vörös uszályos 
ruhában ministráltak, mialatt komoly méltósággal járdaltak, 
az uszály volt a fenéksuly, mely higany-elevenségöket mérsé
kelte. Az oltárral szemben kilencz pap, a nagy córóban hat pap 
énekelt. 

Nem lehet mellőznünk a mozarabikus mise rövid megem
lítését, annál kevésbbé, minthogy Ousndias azon badarságot 
állítja, hogy a mozarabikus rítus a goth, az őskerestény ritus, 
melyben nem ismerték a fülgyonást, egyszerűn imádkoztak és 
az istentisztelet merőben (!) különbözött a r. kath. istentisztelet
től. Spanyolország védte magát ezen utóbbi ellen a XI. századig, 
csak 1086-ban olvasták először a gregorián misét. *) Dőre 
beszéd ez egy szálig. A régi spanyol szertartás, lyturgia, melyet 
szent Jakab, vagy szent Torquatus és hat társa (virí apostoliéi) 
vagy akárki más behozott az országba, lényegben ugyanaz volt 
a római szertartással. Ezen egyformaság csakhamar szűnni 
kezdett, mert a római pápák többféle szertartásos változásokat 
tettek, melyek az akkori lassú közlekedések miatt, de azért is? 
mert csak a hit egységével gondoltak, a ceremóniák kikerülték 
figyelmöket, nem terjedtek szét azonnal az egyház minden 
püspöki megyéjébe. C e r e m ó n i á k r ó l van szó, nem kitá-
gazatról, melyhez a gyónás tartozik. Ép mikor Lsó, Gleláz, 
nagy Gergely pápák rendezték a kül istentiszteletet, ép akkor 
dulakodtak Spanyolországban az alánok, vandálok, nyugati 
góthok, kik leginkább ariánok lévén, latinnyelvü, de görög-arián 
modorú szertartásaikat a keresztényekre tolták. Ekképen a 
régi ritus erősen befolyásoztatott a görög vagy árián által. 633-
dik évben Sisenand király idejében sevillai szent Isidor (f 636.) 
elnöklete alatt összejöttek a püspökök, hogy a szertartásokban 
az eltérést eltávolítsák, s a zsoltárima mindenütt egyenlő 
legyen. Hihetőleg ezen szent férfiú maga javította az isten
tisztelet rendjét; a mi hibás volt, kitörölte, a mi nem szabatos, 
meghatározta, szóval megtisztította az eretnekségtől. Innen 
történt, hogy a mü az ő nevét örökölte, és már B o n a bibor-
nok vitatta be, hogy nem irt uj misekönyvet, hanem a régieket 

*) Spanien und die Spanier. Cuendias. Brüssel 1847, 262'. lap. -
Spanyol út. 9 
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kijavítva, mintha ujat rendezett volna be. Ezen góth, Isidorféle 
lyturgia uralkodóit egész Spanyolországban, mikor az nrabok 
elfoglalták. Kik az arab hódoltságban maradtak, habár egyesek 
szenvedtek is vértanúságot, általában mégis szabad volt a val
lás gyakorlata. Minthogy a mór uralom alatt élő kereszténye
ket mostarabuna (arabizált, arabbá lett, kevert) névvel jelölték, 
istenitiszteletök is mostarab, muzarab, mozarab, mixtarab 
lyturgiának neveztetett. 

Az 1085-ik évben tartott burgosi zsinat szentesítette a 
romai lyturgia behozatalát. Küzdöttek mellette és ellene, de nem 
hitelvek miatt, mintha a szertartás különböző hitágazatok ki
folyása volt volna, hanem mivel az előbbit nemzetinek tartot
ták, és az ősihez örömmel i*agaszkodnak az emberek. Viszont 
az ellenpárba kath. egyház egyetemiségétől áthatva, kívánta az 
ujat, mert méltónak tartotta, hogy kik hitelvekben egyek, azok
nál nyilatkozzék az egység a külső istentiszteletben is. Odáig ju
tottak, hogy a dolgot perdöntő istenitéletre bizták. Mindenik 
lytur^iából egy példányt tűzbe vetettek, mig a gregoriánus 
visszapattant a máglyáról, a másik bonn maradt, el nem égve. 
Már is örült a toledoi nép, hanem a király ugy döntötte el az 
ügyet, hogy miután mind a kettő érintetlen maradt a tűztől, 
használtassék országában mind a két lyturgia. Állítólag ezen 
határozat alkalmával keletkezett ama közmondás: arra indul
nak a törvények, merre a királyok akarják. Kevéssel utóbb, a 
mozarabikus mise csak hat toledói plébániára szorítkozott, a 
melyek már az arab hódoltság idejében is fönállottak 5 a mint 
lassan enyésztek a mozarab családok, megszűnt a ragaszkodás, 
s idővel eme hat egyházban is csak nagy ünnepek alkalmával, 
emlék gyanánt tartatott mozarab istentisztelet. így találta a 
dolgokat Ximenes. A régiség ezen becses ereklyéjét meg akarta 
őrizni; e czélból a legjobb kéziratokat összekerestette, Toledó-
ban kinyomatott egy missálét és breviáriumot, azt rendelvén, 
hogy a székesegyház egy kápolnájában naponkint e szerint 
tartassák meg az istentisztelet. Azonkívül tizenhárom papot 
rendelt, kik egyedül itt s mozarab rend szerint imádkozzák a 
zsolozsmát. Ugyanők nevezik ki a lelkipásztorokat ama hat 
plébániára, melyek a mozarab rítushoz tartoztak. Ilyképen 
megmentetett ezen tisztes ereklye. Súamanca és Valladolid-
ban is voltak hasonló alapítványok. 
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A különbséget ott nem figyelhettem ínég, mert csak azt 
vettem észre, hogy majd ezen, majd amaz oldalon énekel a pap, 
hanem részletesen irja le egyebek közt Hefe lé /*) Hosszas 
lenne a különbségek vázolása, elég lesz megjegyeznünk, hogy 
nem dogmatikus különbségek vannak benne, és ha lettek volna, 
azokat már szent Isidor, és nem a XI. században javították, 
hanem csupán az imarend változik. Arról lehet vitázni, hogy 
ugyanazon hitel vet mi fejezi ki jobban, a kiterjesztett kéz, vagy 
az összekulcsolt. Az Isten dicséretét mi fejezi ki inkább, az-e, 
ha mi „Glória in exeelsis^-t énekelünk, vagy ha e helyett a 
„Benedicite" zsoltár mondatik. A graduale, psallendumnak ne
veztetik. A leczke kivétel nélkül az uj szövetségből vétetik, 
és „silentium facite" szavakkal jelzik olvasását. Az evangéliom 
végén a nép: „Áment" felel. A praefatio illatio-nak neveztetik, 
mert záradéka az előmisének. Nagyobb eltérés mutatkozik a 
canonban. Az urmutatás előtt így imádkozik a pap: adesto adesto 
Jesu boné, pontifex in medio nostri, sicut fuisti in medio discipulo-
rum tuorum.í£ »Légy köztünk jó Jézus, valamint tanitványid 
közt voltál." Ezutánjőacredo, a nicaeo-konstantinápolyi hitval
lás^ „filioque" szócskával. Legsajátosb a kenyértörés, mert az os
tyát a pap két részre töri, azután az egyikét .öt, a másikát négy 
darabra osztja, a hét részből keresztet alakit, az utolsó kettőt 
a kereszt jobb oldalára teszi. Mindenik résznek van neve Jézus 
Krisztus életének jeleneteiből, mint: corporatio, nativitas, glória, 
regnum stb. Ezután jő a miatyánk, különféle ima, s mise végén 
a diacon igy énekel: missa acta est! A miséző pap megáldja a 
népet, mondván: in uniíate S. S. benedicat vos páter et filius 
ámen; mire elhagyja az oltárt. Jóval tovább tart mint a római 
mise, az ornatus ugyanaz, mint nálunk. 

Ismételten látogattuk meg a templomot, mert oly roszul 
esett tőle elbúcsúznunk. Millió értékű kincseit nem mutatták 
meg \ Palásthy és Lopussnyi hazánkfiai látták, szerintök kincs
tára egyházi ékszerekben leggazdagabb a világon. Fölséges 
kapuinál is volt mit bámulni, mert hatalmas ivezet, finom farag
ványok tárulnak elénk. A nyolcz kapu egyikén, ugy tetszik, 
los liones, ezen nyomtatott hirdetést olvastuk: „Todos los sacer-

*) Cardinal Ximeüei, TüMngén 1851, 157. s kk, 
9* 
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dotes que gustan eelebrar el s. sacrificio de la misa, por el alma 
de dona Eamona, que fallacio en esta eiudad, el dia 2 de Agosto 
y recibiran la lirnasina de oeho reales. Felszólittataak a pap urak 
szent misére, és hogy mindegyik nyolcz reált kap alamizsna 
— stipendium — gyanánt. Ugyanilyen hirdetések a lapokban 
is közöltetnek; igy egyet olvastunk, hol a miséző papok kap
nak 10 reált, a kik pedig 10 óra után miséznek, 14 reállal di-
jáztatnak. Minden számban egy két ilyen értelmű hirdetés fog
laltatik. Ebből élnek a papok, mert a kormánytól csak 5 reált 
kapnak, a miből még szállást is kell fizetni. 

Hogy ne kelljen minden városban a püspöki hivatalokba 
miseengedélyért fáradni, czélszerünek véltük, ha Toledóban a 
primás-szék helyén megerősitik a litteras formatas (papi iga
zolványt), mely nélkül nem szabad oltárhoz lépni. E végből a 
székesegyháztól jobbra levő érseki épületbe mentünk. Az első 
emeleten van az iroda, melyben vagy 50 hivatalnok, pap és 
világi vegyest, dolgozott. A mint be akarunk lépni, a szolga be 
nem eresztett, hanem a folyosón egy padra helyet mutatott. 
Világiban voltunk, meglehet kéregetőnek tartott, leültünk és 
várakozánk. A mint ez hosszura nyúlt, a mellettünk elmenő 
hivatal-szolgának mondom: doctor de la sagrado teológia! — 
szaladt a terembe s legott kijött a vicarius helyettese, és egy 
mellékszobába vezetett. Itt előadtuk kérésünket, kimutatván a 
két hóra kiállított formátákat. A vicarius középkorú gyanakadó 
tekintetű ur volt, némi fejcsóválás után igy szóla: igen szé
pek ezek a formáták, hanem ki tudja, vájjon az itt leirt urak 
önök-e ? Non mihi constat! — Összenéztünk e váratlan 
megjegyzésre, mintha gondolnók: no ilyent sem értünk még! 
Uram, felelém, ezenkívül nincs más mód bebizonyítani papi 
létünket, mint hogy csoda történjék, azt pedig érettünk nem 
teszi az ég. Nézze meg, két hóra van kiállitva, és nincs érde
künkben csalni a világot, mert nem gyűjtünk stipendiumokat. 
Non mihi constat, felelte állandóan. Kihúztuk útleveleinket: 
nézze meg, vájjon azonos-e a két irat. Megnézte, non mihi 
constat! ez is ugy keletkezhetett, mint az előbbi. — Mondtuk neki, 
hogy az egész világon elegendő a papi igazolvány, mért nem 
itt ? Spanyolországban, úgymond, még spanyol pap sem miséz-
zett más megyében az odavaló püspök engedélye nélkül. — 
Hah érzeni jöttünk önhöz, hogy-mint helyettes írj $ alá az 
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igazolványt. Tépelődött kis ideig, azután egy kanonokot hitt 
segédül, hanem ez annyira gondolkozóba esett, a mint látszott 
eddig soha nem tapasztalt nehéz kérdés megfejtése felett, hogy 
semmit sem szólt, csak bámult. Tanakodtak, hogy mittevők 
legyenek, utóvégre is abban egyeztek meg, hogy biztosabb 
nem adni meg az aláirást!! 

Szemben a székesegyházzal van az ayuntiamento, vagy 
városház, két pyramidalis toronykával; szép görög románizlésü 
épület. A tér nem nagy, itt égettettek az eretnekek az inquisitio 
idejében. Egy utazó e helyen leülve a padra, elragadtatott s 
élénk fantasiával irta le, hogy a majestatikus székesegyház 
homlokzata, mely a góth és román diszitménytől ugy hemzseg, 
hogy káprázik a néző szeme, hányszor pirult el a lobogó máglya 
tüzétől, hányszor hangzottak ivei az ártatlanok nyögéseitől. 
Eszem ágában sincs a spanyol inquisitiót mentegetoi, mert biz 
akkor hamis pénz csinálásért is elégették az embert; a ki hamis 
tant adott elő; ugyanoly gonosznak tartották, mint a pénzhami
sítót. Csak egy kifogásom van, mért nem eredetezik az inquisi
tiót a spanyol nemzeti jellemből; micsoda őrült logika az, mely 
eme nemzeti foltot az egyháznak tulajdonitja! ? A magyar égren-
ditően káromkodik, az olasz orgyilkos, az orosz pálinkát iszik, 
hogy meggyúl benne, s ezt nem tulajdonítják az egyháznak, a 
józan ész szabályai szerint Ítélnek, s a nemzeti hajlamból, fajbeli 
sajátságból származtatják. Mihelyt a spanyolra térnek, a per-
czegő máglyákat, a bárdat, melylyel az állami inquisitio öldö
költ, az egyháznak tulajdonitják. Hát nem tudjátok, hogy a 
spanyol szeret vérontást látni ? megszoktatták a rómaiak, hogy a 
cirkuszban 'gyönyörködjék az agóniában, lessé a holdoklás grá-
cziáját, a lehullás festőiségét, a mint a gladiátoroktól ezt 
Rómában kívánták. Majd ismét a csatában szerette látni a vér
től ázott hideg arezokat5 ha nem volt ellensége, bikákat hozott 
a terekre, s küzdött velők vadállat módra. Mórokkal szövetke
zett ker. ellenségének lerontására, a mit tettek az arabok is, 
egymással hadakozván, tehát nem volt jobb nálunknál. Mikor 
elveszte ingerét a bikaharez, eretnekhalál kellett neki, s a kor
mány igyekezett is folyvást égetni a nép mulatságára. A mág-
lyatüzek oly mulatságosak voltak, mint most a bikaviadalok. 
Mit káromoljátok tehát ezzel az egyházat, mely a spanyol állam -
inquisitiót kárhoztatta, mikor ez különösen és részletesen spa-
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nvol és állam-intézmény, mely a nemzeti jellemből foly, és ha 
gyalázatos, csakis annak válik szégyenére. Valamint a föld 
közepén dulakodó tüzek, ha kitörnek vulkánokon át, csak a 
hegyoldalnak ártanak, mely kibocsátá, ép ugy a nemzeti saját
ságok miatt, melyeket nem birt kiirtani a kereszténység, mert 
elvégre szabadok vagyunk és csupán a szabadság eszközölte 
tényekben gyönyörködik, — a megmaradt nemzeti elfajult 
szokásokért, józan észszel nem szabad rutalmazni az egyházat, 
íme a bikaviadalt hányszor kárhoztatta az egyház, és mégis 
divik, sőt a reszkető mámor növekedni látszik; legjobb lesz 
ezt is az egyháznak tulajdonítani, s mivel nem tudja megszün
tetni, istenisége ellen ebből is érvet vonni ki. Ezt lehetetlen 
tenni, mert hiszen tudjuk, hogy a góth és arab és ki tudja minő 
keverékü nemzeti jellemnek, mely az öldöklésben leli kedvét, 
egyenes kifolyása ezen barbár maradvány; ugyanebből kell 
eredetezni az inquisitíót, ennek legyen árnya, ne pedig az egy
háznak, mely nem öldököl. 

Bármely fényes, részben páratlan a cathedrális, nem ho
mályosította el azon góth templomot, mely S a n J u a n d e l o s 
R e y e s név alatt az építészeti világban ismeretes. Annak 
emlékére, hogy Ferdinánd és Izabella 1477-ben megverték 
Topó mellett a purtugalokat, építették e szép, csupán egy ha
jóból álló templomot, melybe temetkezni szándékoztak, de ké
sőbb Granadába kívánkoztak, amint oda is temetkeztek. A 
művész neve Jüan Guas megérdemli, hogy megemlítsük. Rám 
soha sem tett oly kedves hatást góth templom, mint ez. Az osz
lopok fejeiből, mint vastag vízsugár lövellnek ki az ivezet 
gerinczei; sehol sem sikerült a góth diszitményt annyira felhal
mozni, anélkül, hogy zavart lenne, mint itt. Az a valódi szépség, 
mely első látásra szembeszökik, nem pedig, melyet magára vi
tat az ember. Itt éreztem azon szólam igazságot, mely szerint az 
épületben, harmonicus arányaiban is van melegség és enthusias-
mus. Passavant*) ezt a templomot a gazdag diszitményü góth 
styl legpompásabb remekei közé számítja, keresztfolyosóját pe
dig páratlannak nevezi. Ugyanis a régi cathedrálisok, zárda
templomok mellett közönségesen egy vagy két udvar is talál
ható , melyet csarnok övez körül. Ez mindig a templom ízlésé
ben készült, s mintegy a templomi remeklésnek folytatása. Ezen 

*) Die Christ. Kunst in Spanien. Leipzig 1853. 
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udvart keresztfolyosónál! nevezik. San Jüanban ez vetélkedik a 
templommal, hanem a francziák megszállása óta, kik itt iszo
nyú pusztítást vittek véghez, romban hever. Sir a nézőben a 
lélek, mikor a finom faragványokat betolakodó növényzettel, 
nagylevelü folyondárral benőve látja. Igaz, hogy szebb romot 
még nem láttam, mint a repkénynyel benőtt keresztfolyosó, mely
nek egyik része egészen bedőlt, s a heves napsugár kedve sze
rint pattogtatja az iveket. Ha ez más országban volna, ha kol
dulva [is, de rendbe hoznák a régészek, mert ez nem csak 
Toledo, hanem Spanyolországnak is egyik legszebb építészeti 
emléke. E kolostorban ferenczi szerzetesek voltak, egy időben 
Ximenes is. A zárda most a tartományi múzeum képeit tartal
mazza, mert az elíörlött kolostorok művészeti kincsei a vidékek 
fővárosaiba hozattak. Átmentünk e termeken, hanem időznünk 
bennök nem lehetett, habár egy-két mü marasztalt is. Legtovább 
mulattunk a templomban, egy magas tribunából tekintve le? 
mely a szentély főivén van alkalmazva. Innen pompásan láttuk 
a tündéries diszitményeket, melyekben a keleti képzelem euró
pai elegancziával párosult. Nem tudtam, kit szidjak, a francziá-
kat-e, kik itt o'y barbárul pusztítottak, vagy miután a templom 
megőriztetett, a vele keveset gondoló spanyolokat. A zárda 
ajtaján ott van a „comision de monumentos artisticos"1 czimtáb-
lája, de csak szégyenökre van ott, mert eme templom szembetű -
nőleg mutatja, miszerint semmit sem tesznek. Az aranypaszo-
mántos sapkában járó felügyelő fényképeket árult, vettünk egy
nehányat, vajha legalább a képírás mentené meg a becses góth 
mintákat. 

Midőn kívülről is megkerültük, hogy lássak a gyönyörű 
csúcsiveket, az éjszaki oldalon egy sajátságos látvány tárult fel 
szemünk előtt. Ezen oldalon a fal be van fedve békóvasakkal, 
melyekkel az Izabella és Ferdinánd által megszabadított keresz
tények bilincselve voltak. Azon keresztény rabok vasait, kiket 
Granada- és Malagában találtak, győzelmi emlékül e templom 
falába illesztették. A bakók csak egy két csuklóra osztvák, 
nem lánczszemek, hanem karikás félarasznyi rudak; igen kí
nos lehetett bennök a járás. Az idő már megbarnította, fekete-
ségök oly könnyen emlékezteti a pokolra, honnét származtak 
kínjaik. Mennyi könyü moshatta e veszteglő lánczokat; talán 
azért nem eszi a rozsda. Waschington Irvingigy szól „Granada 
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elfoglalása" ezimü történeti munkájában: „Mikor a spanyol 
tábor diadalmi menetben Granada kapuihoz közeledett, az 
örömittas katonák egy különös csoportot vettek észre. Több, 
mint ötszáz fogoly ment eléjök, lánczaikat rázva, melyeket 
évek hosszú során, a mór börtönben senyvedve, hordoztak. 
Halvány, sápadt arczaikról örömkönyük peregtek le. A király 
maga üdvözölte őket, a hü spanyolokat, a szent ügy vértanúit. 
A királyné elosztotta pénzét közöttük, mire ők is belevegyültek 
a diadalmi hymnus énekébe." Vagy 200 békót számláltam; 
nem tudott szemem letévedni róluk, sokszor viszanéztem, mig 
csak el nem fedte valami kapu, melyen át más irányba for
dultunk. 

Van Toledónak negyven temploma, melyek használtat
nak, de művészeti szempontból ezeket fölösleges mind meg
nézni 5 az emiitettem kettő is elég, hogy elkábuljon az ember 
feje. Mint egyebütt ugy itt is megtörtént, hogy elhagytunk 
valamit, amit meg kell említenem: „El Cristo de la híz." Ez egy 
szobányi kápolna, hol ama hires feszület őriztetik, melynek 
hajdan sok csodáiért: el santissimo Cristo de la sangre, volt 
neve. A mórok bevonulásakor elrejtették. Mikor a ker. tábor 
Alfonz vezérlete alatt bevonult, Cid Campeador lova, Babiecca, 
e helyen leborult és térdelt. Ástak a mélybe, megtalálták de 
a feszületet és az égő lámpát mellette; ekkor elnevezték de 
la luz, azaz, világló Krisztusnak. Ez tehát szintén megnézendő. 

A régi hires toledói zsinatok szent Leocadia templomá
ban tartattak, mely a városon kivül van, 633—701-ig tizen
négyszer gyűltek ide az atyák egész Spanyolországból. E 
templomban tiporta el sz. Ildefonz Helvidius eretnekségét, ki 
az Isten anyja szüzességét tagadta. Ugyanitt volt eltemetve sz, 
Leocadia, ki Diocletian alatt szenvedett vértanúságot. Mikor 
sírjánál szent Ildefonz imádkozva hálát adott az igazság győ
zelmeért, a vértanú szűz állítólag mondta: lidefonse por ti vive 
mi senora! Általad él úrnőm! Szent Ildefonz érseket is ide 
temették, de most mindkettőnek teteme a cathedralisban vagyon. 
A templom ujabban egészen kijavíttatott. Ezt sem láttam belül
ről. — Ezen őszinte vallomások mentségéül felhozhatom Villa 
Amil hires festő e mondatát: kilencz hónapja vagyok itt, és még 
semmit sem láttam! — annyira elbűvölte őt a látottak nagyszerű 
sokasága.Toledo emlékeinek ismertetésére mégis ő tett legtöbbet 
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Első tere Zocodover, most plaza de la constitucion a neve. 
Szomorú akáezák , egy két pad a közepén, szélein pedig csar-
nokos házak, boltokkal és makacs koldusokkal. Itt üldögélve 
egy csapat gyerek fogott körül, pénzt kérve, hanem megelé
gedtek avval is , hogy tréfáltunk velők. Túlnyomó volt arezai-
kon a mór jelleg; a város is az egész országban leginkább őrizte 
meg arab küllemét. 

Gazdánk számolása azonban keresztényies volt, az egész to
lódéi időzés egynek-egynek csak 22 reálbakerült. A dispacho-ban 
jegyet váltottunk omnibusra és vasútra Castillejo-ig, mert To-
ledo csak egy szárnyvonal által van a madrid-cordovai pályával 
összekötve. Meg kell rónom azonban a toledoi szamarakat; mint
hogy ií't a szekér használata nagyon sok nehézséggel jár, a sza-
markák pótolják, nem csak zöldséget, narancsot, datolyát 
hordanak hátukon, hanem téglát, törmeléket, meszet is, két 
részre akasztott kosarakban. Nélkülözhétlen voltukban büszkék, 
a mint álldogálva bámultam egy bolt piszkosságát, egyik a falhoz 
nyomott, s oly sebten ügetett tovább, mintha mutatni akarná, 
hogy foglalatosságban jár. 

Hét órakor elindultunk, de a gyermekek még ekkor is 
kapaszkodtak az omnibus ajtajára, un quarto-t kiáltva, csak 
mikor hátulra nyúlt ostorral a kocsis, szabadultunk meg tőlük. 
Döbörgött a bárka, csengett az öszvérek kolompja, nagy lár
mával kivonultunk az Alcantara-hidon. És elhagytuk Toledot, 
vagyis mint Madoz mondja: „az emlékek archívumát, a spanyol 
dicsőség tisztes pantheonját," melyet az arab költészet mondák
kal bearanyozott, s a keresztény hitélet nagyszerű tettekkel örök 
időkre nevezetessé tett. 

Visszanézve az alkony homályában elhagyott városra, ki
álló tornyaival és büszke, tömör rovátkos bástyáival, mint óriási 
csontváz feküdt mögöttünk. Azt mondják, hogy a föld egy láb
nyira emberporból áll akkor ez itt egy ölnyire lehet csont tör
melék, mert ritka város állott ki annyi ostromot, s hallott annyi 
halálnyögést, mint Toledo. Eme siket bástyaormok zászlóiba, 
mennyi remény a győzelemre, mennyi félelem a gyalázattól, 
volt reszkető női kezek által behimezve, hányszor hurczolták 
őket is fogságra! Mennyire öntözték vérrel a századok, s az idő 
tisztára mosta. Mennyi őrködő gyanú, elszánt bátorság, Jézus
kiáltás , tüzelő vezényszó szerepelt e falakon, s most ez mind 
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elmúlt, ép ugy, mint elmúlunk mi, s ez, az egész világ, vágyaival 
és bámulatos tetteivel. Mi tehát az élet czélja, mikor olyan por-
landó ez egész világ ? A felelet meg van irva; hirdettetik egy hal
hatatlan isteni ajk nyomán, de mi nem érezzük mindig e rette
netes igazságot, oly könnyen elmosódik köznapi üzelmeink közt, 
másodrendű, mellékczélokat akasztva zászlónkra, ezeket haj-
hászszuk. Csak mikor ünnepélyes perczekben lelohadnak a mel
lékvágyak, leesik a földi dolgok v arasza ; mikor a fény mázt 
leszaggatja a porlasztó idő, akkor szólal meg bensőnk, fönnen 
kiáltva, hogy a sejtelem, mely az egeken tul kitűzött vég-
czélt gyanít, igaz; vágyaink az éggel egyesülnek, s Krisztus 
tanát, minden részleteiben igaznak vallják. Az lenne a boldogság, 
ha ezen érzelmeket állandósítani birnók. 

Nem szabad megfeledkeznünk Toledo azon előnyéről sem, 
miszerint ez primási szék 5 érseke, egész Spanyolország áldor-
nagya vagy elsénye. Már a 300-dik évben volt püspöke, ki az 
illiberi (Granada mellett) zsinatban ülésezett. Az V-ik században 
metropolita lett, az az több püspök tartozott joghatósága alá. 
Nevezetes, hogy tényleg a primatiát már 681-ben kapta, a Tole-
doban tartott zsinat, és Julián toledoi érsek elnöklete alatt hozott 
azon canon (törvényezikk) értelmében, mely szerint minden spa
nyol püspöknek, kit a király az érsek tanácsára kinevez, az érsek 
megerősít, fölszentel, három hónap múlva ismét a toledoi érsek 
előtt kell megjelennie. Az elsényi méltóság tehát a VH-dik szá
zadból ered. Az arab hódoltság alatt enyészett hatalma, s a 
túlsúly Cordovába hajlott át, mely a califák székhelye volt. Sőt 
852- és 862-ben Oordovában zsinatok is tartattak, melyekben a 
sevillai és toledoi érsekek is résztvettek. Annyira ment a dolog, 
hogy midőn Vistemir toledoi érsek a visszaéléseket irtani kezdé, 
mert sűrűen házasodtak mórokkal a spanyolok, Reeafried góth 
eredetű metropolita és Hostigesius malagai püspök a szaracén 
uralom gyalázatos eszközei lőnek, és a lánglelkü toledoi érsek 
ellen, kit életirói Szentlélek fáklyájának neveznek, ki támadtak 
és intézkedéseit zsibbasztották. 

A pápától 1088. oct. 15 kapta a primatiát „teque in om-
nibus Hispaniarum regnis Primatem constituimus," és a metropo-
liták ítéleteinek felülvizsgálata is rája bizatott. Számos dicső 
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főpapja közt X i m e n e s ragyog , ki 80 ezer arany évi jövedel
mét kizárólag szent czélokra, egyetemekre, iskolákra, kórházakra, 
biblia-kiadásokra költötte; ő maga pedig oly szegényül élt, hogy 
bevádolták a pápánál, miszerint nem beesüli meg méltóságát, 
ugy él, mint ha zárdában laknék, mire felöltötte ugy^n a her-
melinköpenyt, de le nem tette a eilieiumot. Midőn ezen halhatlan 
főpap gyökeres javitásokat kezdett behozni, beszélhetlen aka
dályokat gördítettek eléje; de ő bámulatosan győzedelmeskedett 
mindenen. 

Á toledoi érseknek most 180 ezer reál fizetése vagyon. A 
sevillai és valenciainak 150 ezer; agranada- s santiagóinak 140 
ezer, a burgos, taragonai, zaragosainak 130 ezer; a barcellonai 
és madridi (segéd) püspöknek 110 ezer; négynek 100 ezer, hu
szonegynek 90 ezer; tizenkilencznek 80 ezer. — Ama főpapok? 
kik bibornokok egyszersmind, 20 ezer reál pótlékot kapnak. A 
ceutai és teneriffai segéd püspökök, nemkülönben a rendek per
jelei 140 ezerét. Nem kell hőkölni e számokra, mert nem forin
tokat értünk, hanem ugyanannyi fertálybankót, piczulát, az az 
hatost, miután egy reál körülbelül tizenkét ujkrajczárt tesz. 

A metropolitanus az az érseki székek dignitariusai, főpap
jai 24 ezertől 15-ig dijaztatnak, a kanonokok 16 ezertől 8 ezerig-
Püspöki megyékben 14 ezertől 6600 reálig. Az éneklő papok 
8000 ezertől 3000 ezerig. A városi plébánosok dija 30 ezertől 
10 ezer reálig megy. Falukon legkevesebb 2200. A papnöveldék 
90 — 120 ezer reált kapnak. Igaz, hogy Spanyolországban olcsó 
az élet, hanem ez mégis felette kevés. A káplányoköO—60kraj-
czárt kapnak naponkint. 

A spanyol papságban kétféle papokat, illetőleg klerikuso
kat kell megkülönböztetni. Egyik része kijárja a 6-—7 évig tartó 
hittani folyamot, ezek közt némelyek hittudorokká is lesznek; 
doctorokat alkotni négy növeldének van joga, Toledo, Granada, 
Santiago s még egynek, melynek nevét elfeledtem. Ezek derek 
eszes emberek, előkelő állásokra alkalmaztatnak. De van meg 
egy más osztálya a nővendékpapoknak, kik hihetőleg a papnö
veldék szegénysége miatt csak két évig végzik a theologiát; eze
ket ha fölszentelik, örökös káplányok maradnak; eseménynek 
vétetik, ha ilyes egyén plébánossá lesz.Ezek nem is válnak az egy
ház különös diszére. A bajok otromba orvoslása nem gyógyít, ha
nem más helyre üzi a kóranyagotEgynémelyik minisztérium meg-
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tiltotta a papok szentelését egyáltalában, raire a püspökök Kó
mába küldöttek a pálya végzett növendékeket fölszentelés végett. 
Ez csak zsarnokság , nem javítás volt, mert hiszen a halál által 
ritkuló sorokat pótolni kell, és a megye kormányára, vagy nö-
veldei lelkiatyává nem teheti azt, ki eddig cicerone volt és szál
lodában lakott. Együtt kellene működniök; a kormány ha szivén 
hordozná a nép ügyét, melyre befoly a papság minősége, javít
hatná sorsukat. Az egyházi kormány elég szigorú a disciplina 
föntartásában, mihelyt illetlen viseletet tapasztal, legott felfüg
gesztik a hivataltól, suspendálják, miséznie nem szabad. 

De ha vannak is hivatásukról megfeledkezett papok, el kell 
ismerni, hogy a legnagyobb rész buzgó, valódi önfeláldozással 
működik, főleg a szerzetesek, kiket, névszerint a jezsuitákat fe
lette szereti a nép, s kiknek templomait, társodáit magán adako
zásokból tartja fon. Á spanyol nép igen érti és becsüli a szerze
tes élet önfeláldozását, tökéletesen meg van győződve mivolta 
felől, tudja, hogy „a kolostor az önfeláldozás, a kínok, a marty-
romság helye f La prise de voile ou de froc est un suicide, payé 
d? eternité, ^a keresztbe tett karok szintén dolgoznak, egy tekin
tet az égre, szintén munka; les bras croisés travaillent, les 
mains jointes, font; le regard au ciel est un oeuvre. Victor Hugó* 
Ferdén fogják fel, balul Ítélnek a spanyol nép felől, midőn azt 
hiszik, hogy a nép kivánatainak tett eleget egynémely junta, 
mikor elűzte a jelenlegi szerzeteseket; kiderült ez főképen ak
kor, midőn a byscayai tartomány, mely szabadalmakkal dicsek
szik, és önálló kormányzata van, nem engedte a forradalmi mi
nisztérium által a jezsuitákat kiűzetni. 

Egyébiránt Toledo mindenha erős férfiakat, bátor vité
zeket szállított táborba, kik a „dúló csatákban" kitüntették 
magokat. A költő; Lopez de Véga, „El dorado Tajo" müvében 
mondja, hogy ezt az arany tartalmú Tajo folyó okozza, ez te
remt aczél-férfiakat, kiknek melle erősségben a bástyával ver
senyez. 

No solo lleva en su cristal sagrado 
Arenas de oro , hombres de acero cria. 
Entre sus muros de peHascos hechos 
De que parece que fomio los peehos. 
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VII. 

CordoYO. 
A la puerta del cielo Az ég kapujánál 
Venden zapatos, Czipó't árulnak, 
Pára los angelitos Mert l)iz az angyalkák 
Que están descalsos. Mezítláb járnak. 

C o r d o v a i e p i g r a u i m . 

Szellős vityilló az a eastillejói indóház. Itt válik ketté a 
madridi vonat, az egyik Toledóba, a másik Cordovába megy 
Itt várakoztunk a madridira, mely miután gyorsvonat volt, 
csak első osztályú kocsikkal rendelkezett, nekünk is tehát első 
helyen kellett mennünk. Pislogó lámpa fátyolozott világánál 
belépve, öt alvót leltünk egyik osztályban 5 alig hőköltek föl, 
mikor helyt foglaltunk; ők álomvágyas szemekkel körülnézve 
folytatták az alvást, mi alig szunyókáltunk. 

Ijesztettek ugyan, hogy a vasutak Spanyolországban ki-
mondhatlanul rendetlenek, hogy mindegyik félórával később 
érkezik meg, sőt egy madridi újság kijelentette, hogy ezentúl 
ama napokat fogja följegyezni, melyeken nem történt szeren
csétlenség, vagy baj. Mi azonban a nevezett rendetlenségek 
közt egyet sem tapasztaltunk, habár az egész országot megjár
tuk ; nincs meg nálok a bámulatos franczia pontosság és fürge 
mozgékonyság, sem a német szabatosság, hanem az ő kissé ké
nyelmes eljárásuk, mely utóvégre bajokkal nem jár, nem érdemli 
meg, hogy ráfogásokkal is bántalmazzuk. A spanyol vezetnök, 
conductor nem jár minduntalan nyakunkra a menetjegyek vizs
gálata végett; de az már megrovandó, hogy nem is jelentik 
mindenütt az állomásokat, hadd aggódjék az utas; e végből itt 
csaknem minden utas kezében tartja a ^GmV'-t, azaz a spanyol 
vasutak rendjét, hol előszámláltatnak az állomások és az érke
zési idő, ezekből aztán, és mert néhol el is kiáltják az állomás 
nevét, némileg kibetűzi, hogy hol kell kiszállnia. Habár ez leg
inkább az odavalókat sújtja, mert az európai utas nagyobbrészt 
a főbb állomásokon vált jegyet, de azért nem mellőzheti a Guia-t, 
melyen rendesen térkép is van. Ennek segélyével előre kitűz
heti időzési helyeit, tartózkodása tartamát, szóval helyes útter
vet alkothaiA tervezés a hosszuvasuti vonalokon kedves időtöltés. 
Nem is nyitogatják a waggonokat, hanem kiki akkor léphet ki, 



— 142 — 

amikor és hol tetszik. Az ellenőrzés leginkább a pályaudvarban 
történik; mert senkit sem bocsátanak a váróterembe jegy nél
kü l Az udvarias bánásmód, az utazók iránti előzékenység pá
ratlan, ebben elüljárnak. A mozdonyok sebessége olyan, mint 
nálunk, csakhogy néha eszökbe jő bármely állomáson a pihe
nés, mire elmaradnak háromszor annyi ideig, mint a mennyi 
előírva volt; hihetőleg onnét ered ez, hogy sok idő van számítva 
az útra, melyet rövidebb időközökben járnak meg, hogy az
után a kitűzött időnél hamarább ne érjenek a főállomásra, a 
közbeeső helyeken töltik el a fölösleges időt. Ilyenkor aztán kö
rülnézhetünk a nesztelen sivatagban, hol az égető nyár min
dent elperzselt és csaknem lombtalan fákon akad meg a tekin
tet. Az árak olyanok mint nálunk, legolcsóbb Svájczban, és 
épen ott vannak a legfinomabb waggonok is. Spanyolországnak 
több a vasútja, mint hazánknak. A sürü vasúthálózat okozza, 
hogy 1853—54 évektől kezde, az importot felülmúlja a kivitel, 
és az ország anyagilag is erősen gyarapodik. Az indóházak 
igen egyszerűk, gazdaságos épületek, a castillejo-i pedig ablak
táblák nélkül szűkölködött. 

Menczel Farkas jeles német iró óhajtana már egyszer 
olyan spanyol utazást olvasni, melyben nem fordul elő a bika
viadal 5 — én pedig szeretnék olyant, melyben nem jőne elő a 
spanyol inquisitio. Vagy ha előjön, ne rágalmaznák benne az 
egyházat, ne a pápát, hanem rónák meg azokat, kik öldököltek 
s mint vérszomjas hyénák vérrel öntözték hazájokat Már most 
minden történész vallja, hogy a spanyol inquisitio papok által 
kezelt államintézvény volt, hogy ez nem volt egyéb, mint poli-
czia, hogy papokat, szerzeteseket, jezsuitákat az eretnekség 
ürügye alatt perbe fogtak, kivégezték, hogy a pápa protestált 
ezen intézmény ellen s önmagához rendelte felülvizsgálat végett 
a pereket, de a kormány Ítéleteit legott végrehajtotta, s hiába 
apelláltak a nyakról legördült fej érdekében, mindezt tudják, s 
mégis a pápát, az egyházi kormányzatot okolják miatta. 

íme Rómában mai napig meg van az inquisitio, a „sopra 
Minerva" kolostorban székel, folyvást inquirál, kutat a tör
vényszéke elé hozott tételek igazhitüségében, vagy a keresztény 
vallást tárgyazó munkákban, d© vérrel be nem szennyezte kezét, 
Rómában senkit sem öltek meg eretnekségért. Ha eredeti minő
ségében marad meg, az inquisitio nem hangzanék oly rémesen 
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e vértől csepegő szó. Hogy a hasznos intézinénynyel, — hasz
nosnak mondom , mert minden tépelődőnek választ ad kételyei
ben; — visszaéltek, hogy azt rendőrségi eszközzé alacsonyították 
le Spanyolországban, hogy a vallás köpenye alatt politikai czélok 
elérésére használták , annak nem oka a pápa, a püspökök, kik 
szintén egy rettenetes ellenfélt láttak benne, mely működéseiket, 
egyházi rendeleteiket zsibbasztotta,hatásuktól megfosztotta. Pom-
bal a hires portugál miniszter védte az inquisitiot a franczia követ 
előtt, mondván: „kiengesztelem én önt az inquisitio val, és kimu
tatom a világnak ezen intézmény hasznosságátÍ( Ugy van; leg
inkább ő beszélhetett így, mert a ki zsarnok szeszélyeinek nem 
tett eleget, csak intett a poroszlóknak, elfogták, s a szent inqui-
sitio tagjai megégették. 

Nem mondom, hogy a spanyol inquisitio tagjai mind latrok 
voltak, mert mint emlitém, van e szónak szelíd értelme is, ezok-
nál fogva jámbor, szent embereket is neveztek ki maguk közé, 
kikre azonban itéletmondáskor nem hallgattak. Nem szabad ösz-
szezavarni a két intézményt, t. i. az egyházit az államival. 

A protestáns E a n k e történész szintén kimondja a spa
nyol inquisitio állami jellemét, szól pedig ekképen: „ ALlorente 
által felhozott tényekből az világlik ki, miszerint az inquisitio 
királyi, s csak egyházi fegyverekkel felszerelt Ítélőszék volt.. . . 
Először is: az inquisitorok királyi tisztviselők voltak, a királyok
tól függött őket kinevezni és elbocsátani. A királyi udvari ta
nácsosok között mindenkor egy inquisitioi tanácsos is volt 5 va
lamint más hatóságok, úgy ezek is alá valának vetve a királyi 
látogatásoknak, visitatio, és gyakran ugyanazok voltak ülnökök 
az inquisitiónál, kik a castiliai futörvénysséknél. Hiába igyeke
zett Ximenes, a kath. Ferdinánd által kinevezett katholikus 
világiak közöl egyet az inquisitioi tanácsba fölvenni: ,,Nem 
tudjátok" úgymond a király — »hogy ha ezen tanács törvény
kezési hatalommal bír, azt a királytól nyerte ?a — Másodszor: 
ezen törvényszék által elkobzott javakból eredő minden haszon 
a királyra háramlott, . . . a javak a királyi kincstár egyik ren
des jövedelmét képez t ék . . . Harmadszor: ezen törvényszék 
által megszűnt nz államban minden fölebbezés ; az ura kodó oly 
törvényhatósággal bírt, mely alól egy grand vagy érsek sem 
vonhatta ki magát. Ez a külföldieknek is nagyon szembetűnő 
volt; S e g n i véleménye szerin*: „az inquisitio azért találtatott 
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föl, hogy a gazdagoknak birtokát a hatalmasoknak pedig tekin
télyét rabolja el." Károly a községek fölkelésében részt vett 
püspököket máskép nem büntethetvén meg, az inquisitiónals 
adja át őket; II. Fülöp nem bizván erejében Perez Antalt 
megbüntethetni; az inquisitióhoz folyamodik • . . s így miután a 
törvényszék a király teljhatalmától függött ? az inquisitió a ki
rályi hatalom érdekében működött. Azon javakhoz tartozik ez 
melyeket a kormány az egyháztól elragadván, hatalmassá lett 
valamint a lovagrendi nagymesterek igazgatása és a megürült 
püspökszékek betöltése is ,* czélja szerint itélve, nem egyéb 
mint politikai intézmény. A pápának érdekében állott, működését 
akadályozni, és ezt meg is tette, valahányszor tehette. A király
nak pedig érdekében állott azt állandó virágzásban föntartani."*) 

Ezeket föl kellett emlitenünk, mert Cordovában is volt 
inquisitió-törvényszék, melyet még Torquemada alapított. Ugyan 
ő Sevilla, Jaen és Villa Reáléban is rendezett ilyetén törvény
székeket, mely utóbbit nemsokára Toledóba tettek által. A sza
bályokat is, melyek szerint itélniök kell, ő irta meg, kivonatban 
olvashatók Hefele emiitett munkájában, melyet Ximenesről 
írt, s hol az inquisitióról is tüzetesen és pártatlanul emlékezik. 
Ez utóbbi értekezés magyarra is van fordítva a pesti „Munkála
tok" 1853. évi folyamában. 

Az inquisitió a politikai korlátlan uralommal tökélyes ösz-
szefüggésben vala, és ennek talán leghatalmasabb emeltyűjét 
fcépezé, ép azért a korlátlan fejedelmi uralom megszűntével en
nek is el kellett tűnnie. Eöviden és velősen kimondták ezt a 
spanyol cortesek az ezt eltörlő (1813. febr. 12. II. törvényczikk) 
rendeletben: „az inquisitió, mondák, össze nem egyeztethető az 
alkotmánynyal." (eltribunal de la inquisition es incompatible con 
la eonstitueion.) Midőn pedig 1814-ben VII. Ferdinánd visszajöt-
tével, a régi királyság is visszaállíttatott, az inquisitió is azonnal 
életbe lépett, hogy a népizgatókat féken tartsa; azonban alig 
hogy Ferdinánd 1820. rákényszeríttetett az alkotmány szerű kor
mányzásra , azonnal az inquisitió is megszűnt. így történt ez 

* ) E a n k e , Fürsten und Völker, I. kötet 242—248. I, Visconti pápai 
követ, 1563-ról szóló leveleiből látható, kogy Róma a pápai tekintély csök
kenését a spanyol inquisitiónak tulajdonitá (gran dinűnuzione delP autoritá 
di questa sánta sede.) 



-~ Í45 

Portugáliában és más államokban. Az inquisitió a politikai kor
látlan uralommal emelkedett és szűnt meg egyszersmind. 

Volt annyi eszök, hogy valahányszor a pápa kérdőre 
vonta őket, kegyetlenségeket korholta, mindig a törvényszék 
vallási oldalát tolták előtérbe, az eretnekség üzelmeit domborí
tották ki ; pajzsul használva a vallást, melyet ugyan el nem árul
hat a pápa, kárhoztatván a tévelyt irtó inquisitiót. Ez volt százados 
fogásuk a pápa ellenében. Legszólóbb érve az inquisitió állami 
természetének az, hogy VII. Ferdinánd, mihelyt megfészkelte 
magát, s nyugodtan ülhetett trónján, a XIX. században, az op-
positió kiirtására behozta az inquisitiót. Eretnekek nem voltak, 
mire való volt tehát a roszhirii. törvényszék ? Nyilván politikai 
intézmény. Legyen tehát egyszer vége az egyház rágalmazásá
nak, melyet némely híveinek rablása-, kegyetlenségeért józanul 
nem lehet felelősségre vonni. 

Nem féltünk tehát, habár az alkony szürkületén észre is 
vettük, miszerint útitársaink feketék; egy máglyák emlékeitói 
felizgatott elme könnyen vállatokat gyanitott volna bennök. Az 
alkony derűjén megismertük, hogy jámbor, szelíd fiatal embe
rek, növendékei voltak egy növeldetulajdonosnak Puerta Santa 
Mariából. Az igazgató meglettkoru egyházi ember a sarokban 
aludt. Minő szellemtelen arcz volt, pedig a betolakodó hajnal 
pirította meg halvány vonásait, mintha tova repült volna a lélek, 
meghagyva az életet; a mi az emberben Isten hasonlatosságára 
van teremtve, álom közben szinte elenyészik. Hanem visszajön, 
mint a mi öregünk arczára, mihelyt fölébredt; előbb elmondot
tuk a breviáriumot, azután folyt a beszéd egész Cordovaig, hova 
délben érkeztünk meg. Felvilágosított sok papi dolgokban, de 
főleg arról kedves emlékű, hogy egy szellemdűs, műveltlelkü 
és előzékeny papi emberre akadtunk benne. Lám az alvó arcz 
milyen nagyot hazudott, mikor kába, hüle szellemet gyanittatott. 
A lélek talán sok mindenféle képességgel bír, melyeket azonban 
a test kötelékeiben nyögve, ki nem fejthet, nem érvényesíthet, 
hanem csak a halál után. No de volt gondunk, hogy az álom 
többé butákká ne tegyen, nem csak az által, hogy folytonosan 
beszélgettünk, hanem volt a jó urnák két palaczk valódi Xereso, 
melyből gyakortább kínálgatott. Mi ugyan Andalusiában elég 
jó bort ittunk, hanem ez valódi volt, egy gazdag birtokos 
család pinczéjéből, a növendékek atyjának Szölleiben termett, 

Spanyol út ^ 
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ezt azután egész kegyelettel i t tuk, ki is verte egy napra szeme
inkből az álmot. 

Santa Elena — az első hely Andalusiában. Az Isten föld
jén vagyunk, mint nevezik a spanyolok: la tierra de los ombres, 
y la tierra de Diós. Egyébiránt mentem én jövet nappal a Cor-
dova-Arajuez-i utón, majd elmondom aztán, hogy mit láttam. 
Délfelé Cordovában a mór birodalom fővárosában voltunk. —* 
Éjszakról begyek környezik, mondhatnók, hogy a város Sierra 
Moréna tövében van. Délen rónaság terül el, s azon ragyogó 
fényteljben úszott a régi hirü város, a hajdankor spanyol Athe-
neje. Uralkodik fölötte a nagy mecset, távolról egy négyszög 
közepén kiemelkedő templommal, szélén egy középszerű to-
ronynyaL Egyebet nem is láttunk kimagaslani a nem magas há
zak tömegeiből Van folyója is a Quadalquivir,*) mely viz nélkül 
szűkölködik, sokhelyütt „a vado" lehet rajta menni, vagyis 
gázló akármennyi akad. A terjedelmes indóházban a kínálkozó 
alkuszok között a „Fonda Suizzaa-ra esett a választás, melynek 
itt álló omnibuszába azonnal el is helyezkedénk. Megtelvén az uj-
donat uj bárka, éles ostorcsattogások közt elindultunk. Láttunk 
mi már a vasút mentében is hatalmas cactusokat, oly sugár, oly 
arányosan lehajló levelekkel, hogy festeni sem lehet szebbet 5 itt 
azonban kuritésnek használják, mint nálunk az eleven sövényt, 
ez, és az Opuntia teszik a városon kivüli kertek igen czélszerü, 
szurkáló kerítését. A kertekben sötétszinü narancs s más gyü
mölcsfák érett terménye mosolygott. A kocsis vágtatva hajtott 
egy bokrosodni kezdő sétatér mellett, azután legott az utczákba 
értünk. Cordova lévén a mórok fővárosa, megtartotta mór jel
lemét,— az utczák szűkek és tekervérnyesek, a házak alacso
nyak, az utczára kevés ablak szolgál. A mi kocsisunk azonban 
nem gondolt a szűk utczával, itt is vágtatott. De pusztultak is 
az emberek, s ki az ajtóban állt, vagy ha az be volt csukva, a 
mélyedésbe húzta magát, ki megfordult s futott csak úgy szik
rázott a talpa, mig valamely utczába elmenekülhetett. Mert hát 
a vasutat meg lehet állitani, de nem a spanyol szekeret, ha egy
szer komolyan megindult. Csakhamar fondánkban valánk, hol 
egy hűs szobában elvégre megszabadultunk a fojtó melegtől, 
inyszáritó portól. 

*) Az arabok : Uar al Kebif-nek nevezték i a mi annyi, miiit nagy 
folyó ; a latinok Batis szótól az egész tartományt Baetica-nak hívtak. 
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Ez már valóságos Andalusia. Kitűnt ez vendéglőnk szabá
sán is. A kapualj fekete és fehér márványnyal kirakva, a mi itt 
közönséges szokás, hogy ne gondolja az olvasó, miszerint valami 
méregdrága fondában lakunk; ebből kitűnik, hogy itt kocsi be 
nem j á r , a mi az udvar kicsinysége miatt lehetetlen is lenne. 
Ugyanis e tájt az udvar kertté van alakitva , ezt itt patiónak 
hivják, én udvarkertnek nevezem. Ezen patio szintén fehér már
ványnyal van talajozva, közepén zajos ugrókuttal. Egyúttal 
ponyvával is be vagyon vonva, mert ha ide beveszi magát a 
napsugár, tönkre szárítja a szökőkút melletti cserepekben őrzött 
myrthus-bokrokat. Ez ellen tehát sürü és széthúzható ponyva 
védi; az udvarkertben este, reggel, délben lehet időzni, innen 
nyilik az olvasó terem, telve újságokkal, innen az étterem, me
lyet hasonlóképen meg fogunk látogatni. Az első emeleten a 
folyosó és szobaablakok szintén ide néztek, hogy mindenki ré
szesüljön az enyhe légü udvarkert illataiban. Confort tekinteté
ben semmi kivánni valót sem hagyott. Beszélnek a pinczérek 
francziául, a gazda pedig olasz volt. Utóbb tudtuk meg, hogy 
társaság tulajdona, mely „Fallola fréres" név alatt Madrid, Se
villa, Cadiz-ban „Paris" cziniü, Cordovában Lőtel-Rizzí suiz 
czimü szállodát bír. 

Az átszenvedett hőség nyugodni kényszeritett; a lankadt
ságot még legyőzte volna a hires cathedralist látni vágyó inge
rem, hanem szobába szegzett az utczáról hullámzó forró légfu-
valom. Hol a házak magasak és szűkek az utczák, mint Olasz
ország régibb szerkezetű városaiban, ott könnyű megtartani 
hűsben az utczát, mert nem ér bele a napsugár, ha csak meg 
nem hajolna, mit tenni nem szokott. Itt azonban alig látni két
emeletes házat, tehát habár szűkek az utczák, a nap keresztül 
süti minden legét úgyannyira, hogy estefelé sem lehet járkálni 
bennök, mert mint sütŐkemenczéből sugárzik falaikról a meleg. Itt 
és Sevillában izzadtunk legtöbbet, azonban nein annyit, mint 
ijesztettek vele, sőt mondhatjuk, hogy tavaly Olaszországban 
többet szenvedtünk a forróságtól, mint Spanyolországban, pedig 
ez utóbbi jóval közelebb van az egyenlitőhöz. Utunkon az alkal
matlan meleg legfölebb öt napig kínzott, tavaly pedig öt hétig* 
A meleg legcsekélyebb akadály legyen, ha az olvasó bennünket 
követni szándékozik. Megmosakodva, első utunk a székesegy
házba vezetett, mely egyedüli a világon. Nincsen messze a ven* 

10* 
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déglőtől, vagy három embert mégis megszólítottunk az útirány 
miatt, mert sok a zsákutcza. A torony közelében bukkantunk 
ki, s a nagy mecset egyik hosszát pillantottuk meg. Valami lé
lekemelő hatást nem tesz kívülről, mert templomnak alacsony, 
a torony erőlködik kis magaslást adni az épületnek, de nem si
kerül. Hanem azért fönséges épület ez, minden dicsősége belülről 
van, omnis glória ejus ab intus est. 

Cordova a VIIL században egy millió lakost számlált, 
volt 300 mecsetje (mohamedán templom), 900 nyilvános fürdője, 
G00 vendéglője; gazdagságra, jólétre, tudományra Bagdad- és 
Damascussal vetélkedett. I I . Abdarrahmannak 12 ezer nemes 
ember testőri szolgálatokat tett, háremje pedig a heréltekkel 
együtt 6300 személyből állott. Sőt volt idő III. Abdarrahman 
alatt, midőn a tudomány csaknem egyedüli központja volt. 
Hires egyetemét és 80 iskoláját keresztény tudósok is látogat
ták, és az orvostan, mathesis, csillagászat, zene, bölcsészet elő
kelő mivelőivel dicsekedett. I I . Sylvester pápa, mikor Haito 
spanyol püspöknél lakott, szintén látogatta ezen iskolákat, a 
természettudományban nagy haladást tett s ez oknál fogva egy
nehány irigye varázslónak híresztelte el. Legnevezetesb tudo
mányos ember A v e r h o é s , ki Aristoteles munkáit értelmezte, 
s habár néha félreértette, mégis nagy tekintély, kinek legyőzése 
A q u i n o i s z e n t T a m á s legnagyobb dicsőségei közé szá
míttatik. Dante is a ^nagy fejtegető" névvel tiszteli meg. Aver
hoés, cheilgran commento feo. Inferno IV. 144 Ezen hires böl
csész Cordovában született és tanitott. Ilyen időben, mikor 
Cordova Európa legnagyobb városa volt, keletkezett a hires 
mecset, melyet sokszor most is la niezquita-nak neveznek. Ma-
zegad arabul annyi, mint földre borulni. 

Abdarrahman kezdé építeni 786-ban, azon helyen, hol 
hajdan a Janus temploma, azután ker. arian egyház állott, ve
tette meg alapját, s naponkint maga is dolgozott rajta egy -órát 
Ami oszlopot, díszítést találtak Cordovában, a vidéken, az or
szágban, sőt az egész világon, azt mind ide hozták, Jeruzsálem 
Athene, Eóma, Sevilla, Nimes is adott márvány oszlopokat 
e templomnak, ezért habár aczélmetszetekben az oszlopfejek 
szép acanthus levelekből állanak, valóságban a legkülönfélébb 
alakokat vesszük rajtok észre, a szerint, a minő épületből vétettek. 
Leo bizanti császár 140 oszlopot küldött ajándékba a Cordova-
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ban építendő ker. templomra; hanem lefoglalták a mezquita szá
mára, s így most az eredeti czélra használtatnak. Ami gazdagsá
got, nevezetességet felkutathattak hajói, azt eme mecsetre fordí
tották, mert ez mintegy a nyugati mohám edánismus központján, 
hatalmi jelvényül volt szolgálandó. Pia Hikem folytatta az épí
tést, és leginkább Carthagóból és déli Francziaországból, neveze
tesen Narbonne-ból hozatta a márványt Hikem jeles költő 
is volt, verseit minden arab krónikás idézi, ami legnevezetesebb 
benne az, hogy költészeti hajlamai mellett, jeles uralkodó volt. 
Egy arab iró mondja: „Nyugat mecsete szebb, mint keleté, 
Bagdad- és Mekkában. 600 láb hosszú, és 200 láb széles. 57 
hajóban imádkoztak a próféta gyermekei Allahhoz, jámbor za
rándokok esedeznek ott naponkint az ég védelmeért. Délről 19 
bronzkapuja nyilik meg, a közepén levő finom arany lemezzel 
van bevonva. 4700 lámpa ég benne minden éjjel, melyek miu
tán ámbra- és álóeval tápláltatnak, oly fényt, olyan illatot ter-
jesztenekj amilyen az Isten választottainak, a hourik palotájá
ban készítettek." Csakugyan képtelen is volt e templom befo
gadni a zarándok-népet, mert nem csak a spanyol arabok, ha
nem az afrikai és ázsiai mohamedánok is sereglettek ide össze 
Al Vardileföldrajzíró irja: „ a cordovai mezquita magasabb 
mint az ??alarsa"-i Syriában. Képzelhetni, mennyi pénzbe ke
rülhetett ez 5 a legbátrabb elme is eltántorodik, ha ezen össze
geket össze akarja adni. Mindazon által — Elmoslem krónika-
író szerint — a költségek mind megtéríttettek azon hatalmas 
zsákmány által, melyet Abdallah, Hikem fővezére, az egyesült 
francziák és catalonok serege felett győzedelmeskedve,nyert.Ezen 
hadjárat a Narbonne és Carcasson közti tereken vívott győzelem 
által nyert véget, s így az igaz hivők dicsősége megalápittatott. 

Hanem mi volt a mecset, az annyira nem érdekel, mint az? 

hogy mi hát jelenleg ? Most meg van nagyobbítva, részben meg
változtatva; szeretném^ ha az olvasó tökéletesen képzelni birná, 
ugy ahogy valóságban áll. Vájjon lehetséges-e ez? 

Csekély utczaköz választja el a házaktól, hol hajdan az 
előkelő mór nemesek palotái emelkedtek; mint mondtuk, hosszú-
kás négyszöget képez, melynek szélességében 140 lépést szám
láltam, be nem értve a falak vastagságát. Magassága csak olyan, 
mint egy közönséges, egyemeletű ház. Mi legelőbb udvarára 
nyitottunk, patio de las naranjas, melyben dúslombozatu na-
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rancsfák, mérges zöld színben, és hajló pálmák, árnyékkal kí
náltak. Középen van egy márvány szökőkút s két közönséges 
kuk Az udvar jókora és magas fallal van kerítve, itt szintén 
imádkoztak a bucsusak, kik be nem férhettek; az emiitett ka
puk ezen udvarból nyíltak, most egyet kivéve, befalazvák, hogy 
leborulva, szakadatlanul lássák a mór szentélyt, melynek „mak-
soura" volt neve, s mely ezen udvar irányában van. Keletre az 
udvarfalból emelkedik a torony, mely későbbi, azaz keresztény 
idők épitménye. Delapena Gáspár építtette 1653. görög-román 
stylben# négyszögű és őt emeletre van osztva, melyek annál 
szűkebbek, mentül jobban emelkedik, magassága 332 láb, bele
értve a zágzlóf tartó Rafael aranyozott szobrát. A harmadik 
emeleten vannak a harangok, számra 12, hangjok szép, hanem 
mivel csaknem egész Spanyolországban rendes harangozás he
lyett félreverik a harangokat, kellemetlenül hat idegeinkre a 
kolompolás. A negyediken van az óra. A torony alatti vassze
gekkei kivert kapu csak vasárnap nyilik meg, egyéb napokon 
a mellékajtón járnak be, van egyébiránt a többi utczákról is bejá
rás a téres udvarba. Miután a narancsfák alatt — melyek közt pa
tak medre vonul el, hogy egymásnak adják az öntözés vizét, 
megenyhültünk, várakozásteljes szemfülességgel beléptünk a 
sokat emlegetett mecsetbe. Megx*agadtak az erre őgyelgő kama
szok; vezetőkül ajánlkozva, hanem ez fölösleges, útikönyvvel a 
kézben jobban megnézhetők a tárgyakat. Azok persze nem tá
gítottak, még ha carajo-ztunk volna is, legjobb eszközül bizo
nyult be azon ajánlott modor, hogy leültünk valamely padra, s 
nézegettünk, mire az illető csakugyan meggyőződött, hogy nem 
kell, s igy ha szintén leül is mellénk, utóvégre megunta a vára
kozást és tovább ment. 

Nem lehet ezen 854 márványoszlopot a templom széléről te
kintve máshoz hasonlítani, mint erdőhöz, mert nincsen talapjok, 
hanem mintha földből nőnének ki, nem is vastagok, hanem kö
zönséges bükkfa átmérővel birnak, sőt ez is változik, mintha 
majd serdült, majd megnőtt fák törzsei volnának. Minthogy 
sok oszlop be van falazva, azt mondják, hogy 1200-at számí
tottak némelyek; mi is megkezdettük, hanem zavar támadt be
lőle, s igy csak szélességét 140 lépéssel mértem meg, ami talán 
könnyebben képzelhető, mintha kiirom, hogy szélessége 440, 
hossza 620 láb. A másfél ölnyi oszlopokon patkó, vagyis mór-
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ivek emelkednek, és így történik, hogy hosszában 19, szólessé
gében 36 hajó számíttatik. A templom magassága 30 láb, kivé
vén, hol a tetőből világitó emelvények, kis kupolák dudorod
nak ki, miután a falakon ablakai nincsenek, a melyek nem is 
lennének elegendők a széles és aránylag felette alacsony épület 
megvilágítására. így is titokszerű homály borong ezen oszloper
dőben. A hajók némelyike csak két öl széles, de vannak széle
sebb ek? hol aztán az ivek két vagy öt kisebb mórivből össze
állítva, (Zackenbogen = csipkéiv) terjedtebb szélességet ered
ményeznek. Egyébiránt akármilyen nyomorult kép itt többet 
ér a legpontosabb leirásnál. Lehetne talán gömbivekből alko
tott csucsivéknek nevezni. Vannak azonban romai és donga
ivek alkalmazva, mi által oly itülönféleség, az oszlopok sziné-
nek változatainál fogva oly tarkaság csillámlik ssémiink előtt, 
hogy az első, bármennyire hosszú látogatásra a látottakat lehe
tetlen rendbe szedni. 

Nem csak az oszlopok anyaga különbözik, mert majd kü
lönnemű márvány-, gránit-, porphir-, alabástrom-, jáspisból ké
szültek, nem csak kapiteljeik változnak, s inkább Afrika pál
máit mint Graecia acanthusát hozzák emlékezetünkbe, — hanem 
alakításuk is különbözik, mert hol simák, hol vájadék fut le raj
tuk (völgyezet =canellirt),majd csigádad (salamonféle) alakjuk 
vagyon, egyébkint pedig monolithok, némelyik nem is oszlop, 
hanem csak kőhenger. De ezen változatosság nem sérti a szép 
érzetet, mert valamely fensőbb öszhangzat együvé olvasztja a 
különféleséget, és jótevő egység ragadja el a nézőt. Az úgyne
vezett mór szentély van a szélesebb négyszög falán, nem épen 
közepén, hanem inkább jobbra a fő, vagy diszkapuval szemben, 
úgy hogy mikor az udvaron és moseában levők földre borul
tak, a szentély és kelet felé irányult fejők. Mondhatni, hogy a 
torony (közbe jő a narancs udvar), a díszkapu és a szentély, 
egy irányban vannak, Maksoura (spanyol neve: la capilla de la 
villa viciosa) egy nyolczszögü kápolna, melyben betetőzik az arab 
müvészet; s melyben arany és drágagyöngy ragyogott; az ara
nyozás és finom arabeszkek, a stalaktit-menyezet még megvan
nak. Ide csak az imán-ok és ulemák léphettek be, itt őrizték 
ők a legott mellette lévő Mihrab-ot, vagy is a valóságos szentélyt, 
mely czélja volt a mohamedánok fárad&ágos zárán dóklásának. 
Ezen „szentek szentje" (el adoratorio) 11 lépésnyi széles, octo-
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gön kápolna, melynek kupolája gyönge világításban állítja elő 
a leírhatatlanul kecses, aranyozásban gazdag arabeszkeket, ve
gyítve arab feliratokkal. Mihrab az arab „minruh" szótól 
származik, s annyit jelent, mint az Isten szellemének lakát, mert 
ez azon rettenetes szent hely, hol Izlam kinyilatkoztatta jelen
létét, s e miatt is építették a nagyszerű moseát. Képtelenség le
írni akarni a több osztályú gypsz és stucco diszítményeket, hol 
majd ivek, majd márvány, kisebb nagyobb oszlopok teszik az 
elválasztó közeket. Matériám superabat opus. Azután vasrács
csal volt bezárva a kápolna, s így közvetlenül nem férhettem 
hozzá, rajzolatom oly gyarló, hogy legjobb lesz leírásával föl
hagyni. Elég tudni róla, hogy rendkívül finom munka, d7 une 
delicatesse infinie, mondja Delavigne, és sokkal szebb, mint az 
alhambrai stucco-czifrázatok. A stalactit menyezet lelógó, hegybe 
végződő kupolácskákból áll, méhköpü belsejéhez lehetne hason
lítani. Nem valódi boltozat, mert fából, gypszből készültek és 
vagy a gerendához vagy a boltozathoz csupán díszitmény gya
nánt illesztvék oda. A falon nagy patkó ívben végződő nyílás 
van, melyet Ceca-nak neveznek, ez sötét, talaján csak hosszúkás 
tüzhelyféle emelkedés vagyon; itt őrizték Mohamed sarkát, és 
egy alkoránt, melyet Otmár sajátkezűleg irt, s mely drága
gyöngyökbe s arany lemezekbe volt kötve, táblái aloe-fából 
készültek. Ezen hely körül térden csúsztak Muhamed hívei, 
hétszer egymásután, mint a mekkai Kába körül. Mondják, hogy 
a finom mozaik talajon meglátszik a csúszás okozta mélyedés, 
én nem vettem észre. Itt égett legtöbb lámpa, s arany kargyer
tyatartókon a legillatosb olajok. A templomban némelyek sze
rint 10 ezer lámpa és 28 candelaber volt felállítva, naponkint 
azonban csak 4700-at gyújtottak meg, s ugy is, a kivilágítás
ban évenkint 24 ezer font olaj és 120 font ámbra füstölgött e l 
Ezen Ceca nyilasnál imádkozott a kalifa, mert itt volt a Zan-
carron, ugy hittak Mohamed sarkát; az okon a kápolnát is néha 
így nevezik. Ezen sarkon fordult meg a mór zarándoklat, él is 
egy közmondás a spanyolok ajkán: andar de Mecca en Ceca, 
mely ép annyit jelent, mint megjárta Tolnát Baranyát. Mikor a 
mórok elvonultak, restelték a keresztényeknek általadni, s le
rombolni még inkább, azért befalazták és csak 1815-ben némi 
repedéseket javítván a kőmivesek, akadtak rá, amióta féltve 
őr^ik. 
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Hanem minden pompa mellett, ezen alacsony ivek alatt 
nyűgözve érzi magát a lélek, mert mintegy megbukva kell járni 
alattok. És habár nem is kell attól félni, hogy — mint egy utazó 
irja, hogy valahányszor feltekintünk, fejünket beverjük, tagad-
hatlan, hogy a lélek mintegy görbülve jár e laposra nyomott 
tereken. Sehol merész ivezet, hol felszálljon a lelkesedés; ez va
lóban olyan állam építészete, mely rabszolgaságba helyezte élet
elemét, és a szabadságot névről sem ismerte. Ezen minden ker. 
elmétől igazolt állítás indította a keresztényeket, hogy a mecset 
közepén templomot építsenek, mely külső alakjával is hirdesse 
a keresztény szellemnek ég felé szárnyalását; hirdesse, hogy 
meg van számunkra nyitva az ég. Midőn szent Ferdinánd 1236-
diki jan, 29. bevette Cordovát, Nagyasszonyunk tiszteletére 
avattatott fel a mecset, megszentelvén azt az osmai püspök. Itt 
találták felfordítva, lámpa gyanánt felakasztva a santiagói ha
rangokat, melyeket Almanzor a ker. foglyok hátán hozatott ide, 
Ferdinánd visszavitette, ugyancsak musulman vállakon. A me
csetet a ker. istenitisztelethez idomították, kápolnákat épitve 
ide s tova. Hanem ez ki nem elégitette a keresztény kedélye
ket, nekik templom kellett, melynek emelkedett ivei a magasba 
nyúljanak, s mintegy utat készítsenek égbe való szárnyalásá
nak, ez okon 1523. a mecset közepén építettek egy templomot, 
mely azonban csak szentély-és a ncoro"-ból áll, amely t.i. okvet
len szükséges a ker. istenitisztelethez. Mikor V. Károly Andalu-
siába jött, azt monda a papoknak: akaratom ellenére történt ez, 
mert ami itt van, az akárhol található, de ami itt volt, azt sehol 
a világon meg nem találjátok. E templom csaknem a mecset 
kellő közepén van, mintha csupán egy hajóból állna, mely 57 
láb széles, hosszát pedig Delavigne-ben 195 lábnyinak olvasom, 

En ugyan nem indítványoztam volna ezen reformot; épí
tették volna az udvarba összeköttetésben a mecsettel, az ered
mény ugyanaz leendett; de miután megvan, nem tudom oly csú
nyának látni, mint némely fajta utazó, nem tudom minő szemü
vegen át látja. Mert hiszen volt az építőknek arra való gondjok, 
hogy a ker. művészet ne legyen kénytelen az arab mellett pi
ronkodni, hanem inkább az volt álomüző vágyuk, hogy a renais-
sance-tökély eme mór remeklés között is ragyogjon, sőt azt fe
lül is múlja. Továbbá a kereszt győzelmét a félhold felett plas-
tice is fel akarták tüntetni. A 63 oszlop helyén van tehát egy 
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tökéletesen bevégzett inü, gazdag görög római diszitményekkel, 
ugy hogy ha szivacs gyanánt teli szivtuk is magunkat a mór 
építészet kristály szövetű falaival, itt egy más élvezet kínál
kozik, a léleknek szabad röpülése, a jótevő föltekintés, mely 
annál enyhébb, mentül tovább jártunk görnyesztve. Miképen is 
lehetne méltó temploma a végtelen Istennek ezen minden oldal
ról végességét lehelő imoda ? Csak a fatalisztikus resignatióval 
földön heverő nép gyűjthette művészi kincseit ilyen szűk helyre, 
tehette sötét sikátorokba szentélyét. Mihelyt ker. templom lett, 
az ujVori ivezet találóan jel vényezi a két vallás eszmei különb
ségét. Sőt talán e nélkül a mecset nem is állna fen többé; s igy 
hálával tartozunk az újítóknak, nem érdemlik meg, hogy sár
ral d< báljuk emiéköket. A romai Pantheont is az tartotta fel, 
hogy korán tették ker. templommá, Nevezetes összegeket nyelt 
el e templom, a cordovai püspök és káptalan páratlan áldoza
tokkal szerezték meg a legjelesb művészeket, kik ide dolgoz
tak. A retablo, az orgona, a sárgaréz-rácsozat, mely elválasztja 
a közönséget a szentélytől és összeköti a coróval, mind meg
annyi remek. 

A templom fala körül boltozatos mélyedések, valóságos 
kápolnák futnak, lehet vagy 25, itt mindenütt oltárt láttunk, 
mely vasrácscsal el van zárva, kulcsát egy kanonok őrzi. Mie
lőtt karimára mennek, itt öltik fel sajátszerű öltönyeiket; a se
géd papok karingéről két fehér vászonleffentyü függ le. Magá
tól értetik, hogy sokan vannak, az énekesek fele világi, habár 
tisztára borotvált arczuk és papi nyakravalójok van egészen 
papi talárral. Ezek aztán rá is gyújtanak a sekrestyében, amint 
magam is láttam. Először ugyan csak ugy marokban szivta a 
papirszivart, de aztán neki bátorodott és orrunk alá füstölt. 
Megjegyzendő azonban, hogy ezek felfogadott és némely he
lyütt pompásan fizetett énekesek, kik színházakban is megnyit
ják torkukat, nem pedig egyházi személyek. Az sem igaz, amit 
valahol olvastam, hogy itt a gyóntató atyák, azon időközökben, 
mikor egymásután szállinkóznak a gyónók, várakozva rajok, 
szivarra gyújtanak; szintoly kevéssé igaz, hogy az oltár-lámpá
nál gyújtogatnák meg a puros peninsularest. 

Estefelé nem volt kellemes a séta, mert a meleg folyvást 
lövelt a falakról. Ez okon kimentünk egy közeli sétatérre, mely 
legújabb keletű, amint azt szerény lombozatú akáczfái — egész 
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őszinteséggel vallják. Neve: paseo del gran Capitano. Ezen 
nagy kapitány don Jüan de Cordova, Izabella kormánya alatt, 
mint hadvezér sok csatában tüntette ki magát. Itt sétáltunk 
vagy egy óráig, a legtarkább társaságban. A papok óriási ka
lapjaikban, a katonák délezeg magatartással, mert a spanyol 
rendesen karcsu és nyúlánk, a munkás nélkülözhetlen papirszi-
varával. Meglátszott rajtok egyébiránt a cordovai büszkeség. 
Mondják is, hogy ezek legbüszkébbek egész Spanyolországban, 
névszerint arra, hogy ők a római patríciusoktól származnak. 
Mellőzik, hogy Cordova a rómaiak előtt is szerepelt, leginkább 
emlegetik Július Caesart, ki boszuból, hogy Pompejus pártjára 
állottak, szétdúl atta a várost, s vagy 20 ezerét legyilkoltatott; 
de Marcellus csakhamar föiépitteté, és elszegényedett római 
patríciusokkal benépesítette. Ez óta él bennök az öntudat, hogy 
ők valóságos rómaiak, sőt ennél is több, mert míg Itáliában a 
görög nyelv és szellem a régi nemzeti elemet fölemésztette, ad
dig ők annál jobban ragaszkodtak a római erkölcsökhez és La-
tium nyelvéhez. Névszerint Cordova árnyéka nem egy halhatat
lan homlokot enyhitett. A két S e n e c a, a nevelő és a rósz tra
gikus iró, L u c a n u s ki nem utolsó a jeles költők közt, T r a-
j a n , H a d r i a n császárok és T h e o d o s i u s Spanyolország
ból eredtek, az első három pedig cordovai születésű. Góthok 
alatt néhány püspök és szent származott innen, mint p. Eulo-
gins. Sok egyéb költő, festő, hadvezér és tudós közt legneveze-
tesb Jüan Gonzales de Cordova, kinek sétaterén tapossuk az 
elsimitott porondot. De Martialis elnevezése: Dives Corduba, 
leginkább a mór hódoltságban jutott osztályrészéül. 

Római eredetök bizonyítványai közt méltán számíthatni 
az örülésig kedvelt bikaviadalokat, mert ezek nem egyebek, mint 
a régi gladiatorjátékok folytatásai; mig ott rabszolgák estek 
el, itt bikák öldököltetuek. Azonkívül a „patiok" vagy udvar-
kertek intézménye, szintén ezt látszik bizonyítani. Ugyanis a 
régi római lakásokban, a mint azokat Pompejiban most is lát
hatni, két udvarféle helyiség volt, mind a kettő nyílt, hanem 
abban különböztek, hogy mig az első látogatók elfogadására 
volt szánva, a második virágokkal és tropikus növényekkel 
volt tele, s ezek illata a fuvalom szárnyain szétrepült a többi 
szobákba, melyek ezen udvar körül nyíltak. A mi kapuval ellá
tott udvai-ainkat, hol elő jár a hintó, nem ösmerték, az utcMft 
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ültek fel. Habár Cordovát a későbbi századok számára nem is 
tartotta fel Vezúv hamva, mint Pompejit, sőt inkább képzelhet-
len változásokon ment keresztül , mégis ilyen régi szerkezetű 
házakra akadtunk, annyiban, hogy a már emiitett udvarkerte
ket valóságos perystilnek lehet mondani, utczaablakot itt is ke
veset lehet találni, csupasz falak merednek a járó-kelőre, Pom
peji szintén ablak nélkül szűkölködik, az ő életök a ház belsejé
ben pontosult össze. Ugyanezt találtuk Cordovában és Sevillában 
is. A patio márványpadlatu kertecske, többnyire szökőkúttal, 
mely ha nem távoli vízvezetékből nyeri vízét, gépen szivattyúz
zák a házi kútból. Ami szállodai ablakunk alatt is sóhajtott ko
rán reggel egy öszvér, és csikorgott a szivattyugép , mely ami 
pationk vízsugarait eszközölte. Ezen hűs helyecskén ponyva
árnyékban ülnek a ház nő tagjai; mikor nem főznek, minden egyéb 
dolgukat itt végzik. A gazda havanna szivar mellett újságot 
olvas, a mama szentek életét, a lányok tanulnak vagy varrnak? 
hímeznek, a mint ez már szokása az asszonyi nemnek. Ez egy
szersmind fogadóterem 5 azért pamlagok, székek a földön, képek 
a falakon, újságok asztalokon hevernek. Hogy a pletykák is itt 
erednek, mondani is fölösleges. Nem kell gondolni, hogy ez által 
a jámbor női nem egészen el van zárva a világtól, hogy talán a 
férjek zsarnoksága ezt a mór féltékeny emberektől örökölte* 
Korántsem, mert hiszen van a pátion téres nagyközü vasrácso-
zattal ellátott utczaajtó; ők tehát akár nyitva, akár csukva le
gyen, meglátják az átmenőket, s megbeszélhetik, nem csak ar-
czuk vonásait, vagy ha épen halántéka verejtékét törülné, 
fejők kopaszságát, hanem még a csizma fénytelenségét 
is, a mire igen kényesek a spanyol hidalgók. Aki tehát ilyen 
csevegő patio előtt elmegyen, bizonyosan megszapulják. 

Este a patiok megvilágittatnak, S körülbelől tizenegyig, ha 
csak sétálni nom mennek, vidám csevegés, sőt udvarlók bókjai 
hangzanak ki belőle. A körülmenők természetesen megállanak 
és bebámulnak; ha ismerős vagy rokon kerül elő, beleszól a 
társalgásba, sőt igy ajtón keresztül is folytatják mindaddig, mig 
vagy beeresztik, vagy bóktól és forró kivánataktól hemzsegő 
jó éjszakát kivan és tovább megy; mi is sokszor belebámultunk 
a patioba, de nyelvöket nem értettük. Mert ezen házi szentély
ben a népi jargon szokott divatozni, melyet nem ad elő a 
nyelvtan. Sok helyütt néni akarják a nagy világgal közölni esz-
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méiket, vagy nem akarnak láttatni, ennélfogva virágokkal díszí
tett szövetű spanyol falat alkalmaznak az ajtó elé, ekképen a ki 
bejáratos , figyelmeztetik, hogy befogadják, a közönség pedig 
csak átlátszó szép színekben gyönyörködik ; hogy némely ud
varkertből guitár kísérete mellett ének is hallatszik, azt az 
olvasó a románok hazájában természetesnek fogja találni. Ezen 
virágos udvarkertből finom illat terjeng szét, s ez vajmi kedvessé 
teszi az esti sétát, mikor minden udvarajtónál más illatár üti 
meg érzékeinket némely utezában, melybe esetleg több patio 
illat fúvalma egyesült, oly édes illatban úsztunk, mint valami 
illatszerárus boltjában. Mikor mi hazamentünk, sőt álomra he
lyezkedtünk el, a zsivaj még javában tartott az utczán, mert az 
andalusiaiak tizenegykor ütik a kilenczet. 

Másnap korán reggel a templomban voltunk. Ilyenkor 
inkább homályosnak mondható; a mint beléptünk, orgona zú
gott, mely itt sajátszerű hatást gyakarol, mintha a'hanghullám 
távolról vagy épen föld alól jőne . . Itt-ott az oszlopoknál is 
vannak oltárok, s hol épen miséztek, ott erős csoportokban egye
sült a nép, mert épen vasárnap volt. Itt sincsenek padok, hanem 
az emberek kivétel nélkül térdelnek, a nők feketébe Öltözve, 
ugyanily szinü mantillával, mely kizárólag fekete, a talajon 
ülnek. A selyem ruha eléggé hangosan suhogott, mikor vala
mely hölgy letérdelt vagy fölemelkedett. Imaközben is folyvást 
legyezik magokat, vagy kiterítve, behajtva az abanieo-t játsztak 
vele, egészen öntudatlanul teszik ők ezt, mint nálunk az öreg 
urak, mikor imák elmondása közben kívánatos szabatossággal 
szipákolnak. 

Gyakorlatom a sekrestye fölkeresésében máskor az, hogy 
nézem az embereket, egyházi szolgákat, melyik ajtón nyitnak 
be legtöbbször, arra indulok magam is * igy legjobb elkerülni a 
templomok tornáczaiban őgyelgő kamaszokat, kik az arczról 
olvasván le a bejövő járatlanságát, kicsit vezetik, azután 
kedvök szerint követelnek. Itt azonban lehetetlen volt a sok 
kápolna és bejárat között magamat tájékoznom. Egy jámbor 
ember bevezetett, és előadtuk misézési kérelmünket, megmu
tatván az egyházi útlevelet. Egyszerűen elutasítottak, hogy 
menjünk a püspökhöz, kinek engedélye nélkül, kiigtatás terhe 
alatt, nem szabad megengedni a misézést. Elmentünk. 

A püspöki palota, a mecset tőszomszédságában a déli ré-
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szén van. Nagy épület, 1745-ben javították, s ezen időből neve
zetes benne a lépcső-ház, mely feketébe hajló kék márványból 
készült, oly szép márványt lépcsőre használni nem láttam. 
Könyvtára 15 ezer kötetet tartalmaz. A kapus, miután neki 
ügyünket előadtuk, azt monda, hogy várakozzunk, s leültetett a 
kapu alatt. Eltelt vagy félóra 5 jöttek, mentek szárnyaló köpe
nyeikkel a papok; ezeknek is elmondottuk ügyünket, kiemeltük 
azon körülményt, hogy nem koldulunk/ hanem miseengedélyért 
esedezünk, azt sem többszörre,csak épen mára,mert vasárnap va
gyon. Egyik monda, jó lesz, ha formátáinkat felküldjük a püspök-
hez, majd aláírja. Ugy is lőn, fölvitte az inas. Bejött eközben 
egy koldus asszonyka, és ettől hallottam először: Ave Maria 
purissima; még otthon tanultam meg válaszát: sin pecado con-
cepida. Elvégre hivatott a püspök és átadta az aláirt útleveleket. 
Kérdezte, hogy ismerjük-e azt a két magyar papot, kik néhány 
nap előtt erre átutaztak; mondtuk, hogy ismerjük: L o p u s -
n y i és I? a 1 á s t h y urak. Monda, hogy szívesen adja az enge
délyt, han m csak ugy, ha tonsurát viselünk. Minthogy nekem 
állandó tc.surám van, rajtam megnyugodott, hanem V. baráto
mat kamná l megfordította és nem találván meg a tonsurát, in
tette, hogy különben nem eresztik az oltárhoz. Csakhamar aján -
lottuk magunkat s a pattanva nyiló ajtókon kifelé igyekeztünk. 
A püspök: Jüan Alfonso Álburque Obispo de Cordoba szép magas 
alak,kesernyés vonásokkal szája körül. Szigorú rendszeretetről 
és erényes életéről sokat hallottunk beszélni; jeligéje pecsétén 
van kivésve: potius móri quam foedari. 

A sekrestyében legott a plébániai kápolna mellékoltárát 
mutatták, lc.^y menjek k i ; hát ministráns nélkül? — Majd 
akad oda künn. Csakugyan egy az imádkozok közöl látva 
magányosságomat, odajött és épületesben szolgált, mint azok a 
pajkos, unatkozó porontyok. Arra bátran lehet minden vasár
nap számítani hogy a nép közöl akárhány ministráns akad. 
Ugy szerettem volna adni neki borravalót, de nem jött be ve
lem a sekrestyébe. Azalatt elvégezték a plébániai istenitiszte
letet , énekelve s valami püspöki rendeletet elolvasva , 
de predicatiót sehol sem hallottunk. Az én oltárom főképen 
Urunk búcsúzik édes anyjától. A kis oltárokon egynehány szép 
képet láttam, hanem ezek csak hadd maradjanak naplómba^ 
elfogyna az olvasó türelme) ha mindent leírnék. Sevillában 
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amúgy is annyi a kép, oly isteni madonnák, a szelíd ártatlanság, 
a tiszta szüzesség, az édes anyaiság oly változatos kifejezéseivel 
hogy rémülök , ha elgondolom, hogy ezeket miképen írom le , 

A többi templomokban is van mit látni, mert némelyik, 
mint s. Pedro a rómaiak és góthok idejében is ker. templom 
volt; de mi tovább haladunk. Amint a mezquita mellett a város 
kapujához mentünk, megnézendők a hidat, szemünkbe ötlött egy 
a téren kiálló sziklaormon szent Rafael szobra. Egy egészen sa
játságos tünemény, inkább világító toronyhoz hasonlít, melynek 
sziklatalaját tengerhab mosta, mint a közönséges szoborhoz; 
Rafael főangyal Cordova védszentje. A kapun áthaladva, Hal
lottuk az éles tekintetű finánczok szemvillámait s a Quadalqui-
vir partján, azaz inkább a hidon voltunk, melynek alapjait még 
a rómaiak építették. Tizenhat erős ivén nyugszik, s olyan erős, 
hogy a sebes rohanásu folyó sem birja szétrombolni, mint az a 
mi hidainkkal történik. Most csak vagy három iv alatt folydo
gált piszkos vize. A hid másik yégén van egy colossalis torony, 
mely egészen befogja a hidhozj árast, azért kerülni is kell; ez 
valamint a hid ivei a móroktól származnak, s nyilván a hid 
védelmére állíttatott. Eme pontról szokták levenni Cordovát. 
Innen láttuk az Alcazar romjait; még erről is néhány sorban 
emlékezünk. 

III. Abdarrahman állítólag kedvencz hárem hölgyének épí
tette, kit Azzahra-nak hivtak. Rabszolga volt, de szépségénél 
fogva kapta a )5 virág" nevet, mire a califa lett rabszolgája, és a 
leány parancsolt élethalál felett. Ugy vélik a történetírók, hogy 
nem csak kéjlakot akart benne, hanem erődöt is, hova a sok
szori lázadás alkalmával megvonulhasson. Felavatta kedvese 
nevére, a mely annyit jelent, mint a „szépség virága,a sőt szob
rot is emeltetett Azzahra-nak, amin az izlamiták el is szörnyül
ködtek, hanem Abdarrahman nem törődött velők. 

Az Azzahra várkastély a város egyrészét foglalta el. Ker
tek, bástyák, kéjlakok váltakoztak benne; erős volt és phantas-
tikus. „A nyaralókat, pavillonokat angyalok, a védműveket az 
ördögök alkották," csak ez fejezi ki mór fogalmakkal a lakré
szek sajátnemü nagyszerűségeit. Az arab krónikások, a szemta
nuk mondják, hogy ez minden képzőimet felülmúlt. A várlak 
közepén volt a palota > melyben feleségeivel s szolgáival a kalifa 
lakott 
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Mikor építették^ naponkint 10 ezer ember dolgozott rajta, 
1500 öszvér és 400 teve hordta szakadatlanul az építési anyagot. 
Naponkint 16 ezer faragott követ raktak be s a felhasznált 
termésköveknek nem is lehetne számot adni. Volt benne 4312 
különféle szinü márványoszlop, a menyezet kék színre volt 
festve, arany diszitményekkel. Az ajtóhevederek s egyéb fa-
neraii eedrusfából készült, és mind Allah sugalatai szerint farag
ták. Falait gyöngy- 5 gyémánt-mozaikok, és finom kivitelű 
arabeszkek borították. A terem közepén hatalmas ugrókut sző
kéit, medenczéje jáspisból volt, ez a levegőt balzsamos illatok
kal , szivet, lelket enyhítő üdeséggel töltötte be. A medencze 
alapján drágakövek ragyogtak, melyek a kristálytiszta vizén 
keresztül még tündöklőbbek lettek. A kút körül 12 aranyból 
készült állat állott őrt, oroszlány, sas, krokodil, sárkány, galamb, 
kakas szép csoportban egyesültek. Itt függtek a drága ajándé
kok, melyeket a fejedelmektől kapott, mint pl. Leo császártól egy 
ritka nagyságú vízgyöngy. A többi szoba hasonlag drága da-
maskus szövettel volt feldíszítve és a mi képzélethevitő virágot 
teremhet a föld, az itt mind össze volt halmozva. 

A kertekben myrthus, narancs, olajfa diszlett, és az össze
nőtt lombok titokteljes sötétségében őzikék ugráltak 5 majd pom
pás fürdők következtek, részint a vallásos vízöntések, részint 
a szépség fentartása végett. A kert közepén volt a kalifa pavil-
lonja, hol vadászatok alkalmával pihenni szokott. Ennek fa
lai szintén hemzsegtek a gyöngytől. A terem közepén egy hi
ganynyal telt porphirmedencze volt; valami gépezet által a hi
ganyt folyvást hullámzásban lehete tartani. Mikor vendégeit meg 
akarta lepni, a szolgák jeladására egy pillanat alatt levették a 
pavillon födelét, mire a déli nap sugarainak özönével a falakat 
bevilágította, ezerszeresen visszasugározva a köszörült gyémán
tokat és tündöklő gyöngyöket. Leginkább ragyogott a higany
ban visszasugárzó napfény, s mivel hozzá még hullámot is vert, 
a falak inogni, a környezet támolyogni látszott. 

Azzahrat elragadta a pompa és szépség, boldog is volt e 
nagyszerű kép nézésében, mely csupán napfénynyel van raj
zolva. De csakhamar elfogta az örömtelen boldogság nevezhet-
len vágya, s azt kívánta, hogy a palotának ne legyen olyan zor
don háttere. Lásd uram, monda, ezt a bájoló szépséget egy 
utálatos néger karjába vetetted. Másnap már megparancsolá, 
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'hogy a hegyet elhordják ormán, azonban a Siera Moréna nem 
olyan magaslat, melyen utóvégre vasutat is lehetne vezetni, a 
vállalat dugába dőlt; megtette legalább, hogy levágatta száza
dos tölgyeit, s narancs-, czitromfákkal ültette be. Azzahra azon
ban boldogtalan volt, mert első kérése sem teljesedett. Még jó, 
hogy mindjárt az elsőnél történt a felsülés, mert a boldogság 
közepett támadó epedést, az elérhetlenek után, ki bírná kielégí
teni ? És ingerlékeny lett az aranyos unalomban, mert „sehirin-
vágyai" nem teljesedtek. Eképen a gőgös Abderrahmannak egy 
szeszélyes asszony elég volt bebizonyitani, hogy nem Isten. 
Papírjai közt találtak egy nevezetes vallomást:,, Ötven évig voltam 
kalifa, úgymond, minden élvezetet kimerítettem. Királyok iri
gyelték sorsomat, mégis ha látszólagos boldogságom napjait ösz-
szeszámláiom, nem tesznek ki, 14 napot. Halandók! vegyétek 
igaz mértékben a világot és életet !a 

A palota most omlatag rom; azóta az inquisitió is székeit 
benne, egyik részét fogdának használták. 

Cuendias,*) hogy az inquisitió borzalmait annál élénkeb
ben festhesse, azt állítja, hogy az Alcazarban a türelmes Almán-
zor szobájában a szerzetesek véres ítéleteket hoztak, s hogy a sze
gény mórok utódai ép ott égtek naponkínt a máglyán, holarany-
betükkel volt kivésve t ̂ Cordova királyai a keresztényeknek sza
bad vallásgyakorlatot engednek.tf Hanem ez csak frázis, mely 
Cuendiasnak igen jól eshetett czéljához képest, a mely abban 
áll, hogy a keresztény Spanyolországot mennyire csak lehet, 
porba alázza. Ugyanis az arabok daczára a fényes eivilizationak, 
valóságos zsarnokok voltak, és mikor kedvök kerekedett, a ke
resztényeket halálra üldözték. A római vérkönyv (martyrolo-
gium) jun. 26-ról igy szól: A spanyol Cordovában Pelagius if
júnak születés napja (mert meghalván a földnek, megszületett 
az ég számára,) ki a Abderrahman szerecsen király parancsára, 
vasfogókkal szaggattatott szét, vértanuságát dicsőségesen Hal
lotta.a J u l 27. Cordubae in Hispánia sanctorum martyrum Ge-
orgii diaconi, Felicis, Aurelii, Natáliáé, et Liliosae, in persecutione 
arabica. Es van még vagy harmincz vértanú felemlítve, kik a 
ker. hitért bebortönöztetve, bárd alatt haltak meg; hányan le-

*) L' Espagne pittoresque. Németül biroiu : Spanien und die Spaaier. 
Br üssél und Leipzig 1847. Egyike a leggonoszabb szellemű könyveknek. 
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hétnek, a kiket fel nem jegyeztek? Tehát Haszontalan- fecsegés1 

a mórok vallási türelmének magasztalása, nem is szórványosan-
ölték , Hanem valóságos üldözést is vittek véghez. Ha már most?' 
hozzá teszszük, hogy a rómaiak idejében szintén sokan hullottak' 
el a ker. hitért; amint arról a római vértanuk könyve elég bőven* 
emlékezik, kiderülj miszerint Cordova nevezheti magát a vérta
nuk városának. Meglehet; hogy a mórok hívatlan barátai tigy 
fogják a martyrologium számos kivégzéseit értelmezni, hogy-
ezek feltámadtak a mór állam ellen, hogy tehát a vérontás jo
gos volt, hiszen most is néhutt mindenhatónak hirdetik az álla
mot Azonban ezen kifogás már Krisztus űrünk idejében hasz
náltatott A messiást azért Ítélték el, mert sikerült ráfogni, hogy 
az államtörvények ellen vétett; ez okon, mihelyt kissé engedé
kenyebb lett Pilátus, fülébe orditották: nem vagya császám 
barátja, ha szabadon ereszted. 

Cordova a kalifák édene most csak 50 ezer lakóval bir j , 
e században is folyvást apadott, enyészett gazdagsága. Nálunk 
magyaroknál a kordovány csizmában van meg emléke, bizonyo
san még a mór papucskészitők alkották meg hirét; amely a-
jelen századig tartott, s erre vonatkozik a jeligéül használt 
epigramm. Bolyongásaimban nem vettem észre, hogy bőrgyárt
mányokban kitűnnének. Ugy vélem, hogyha Cordova oly erősen' 
emelkedik, nem sokára Sevillának versenytársa lesz. Ilyképen 
bizonyit azon igazságról, hogy ártalmasabb az arany, mint a 
vas, ferro nocentius aurum. Spanyolország hanyatlását azon 
temérdek arany behozatalától eredeztetik, mely Amerika felfe
dezése után a pyrenei félszigetre özönlött s mely elpuhulást 
okozott, utóvégre pedig szegénységet; a vas korban, mint a jelen 
időt számos vasútja miatt nevezik, minden jel arra mutat, hogy 
fel fog virágozni A vasút által összekötő kapcsul szolgál Anda» 
lusia és Spanyolország között, sőt az európai piaczokkal általa 
közlekedik egész déli Spanyolország, miután Cadiztól Szenti 
Pétervárig nem is kell leszállni vasútról. Hanem azért jobban 
csodálkoztak azon, mikor mondtam, hogy Esztergámban vaspá
lyára ülve,le sem szállok Cordováig; Magyarországról csak most, 
kezdenek tudni többet Lapjaik hoznak gyakortább ismertető 
czikkeket, jobbára franczia források nyomán. 

Öles falragaszokban hirdették, hogy 10 nap múlva bikavia
dal lesz. Ennélfogva csak ideiglenesen váltunk el CordovátóL 
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A vasúti vonatok előtt félórával előjár az omnibus, és beültünk. 
Kopog azonban a kocsi ablakán egy kamasz a vendéglői szol-
gaszemélyzetből, és pénzt kért, mert ő vitte el tegnap megre
pedt csizmámat a czipészhez.Fél reált kapva, tova sompolygott 

VIIL 
Sevilla. 

De quantas ciudades goza 
El őrbe en su redondez Ez a világ" a milyen nagy, 
La noble Sevilla es Te SevHI^oIy dicse? szép vagy 
La mas illnstre y hermosa. 

Ha nagy ur volnék, üvegházaimból kidobatnám a cactu-
sokat, úgyannyira meguntam látni órahosszat a vasutak menté 
ben. Ugyanis hangulatunk rendesen a környezetre megy általy 
én tehát mivel Cordova és Sevilla közt rettenetes, fojtogató hőség
ben utaztunk vagy 6 asszonynyal, kiknek csecsemőik gégesza
kadtukból sivitottak, s ez által rósz kedvemben mindent fekete 
szemüvegen néztem, az áloekat, agavékat és akácza nagyságú 
cactusokat ugy megutáltam, mint a szerbtövist. Meleg, sőt átsült 
volt a levegő, mikor délben elindultunk, s ugyan ilyen, mikor 
vagy 4 óra tájban Sevillába értünk. 

Ugyancsak az ablakhoz igyekeztem, mert itt még csak 
részesültem egy kis szellőben, és azután az „Isten földjének* 
mint Andalusiát nevezik, tájait látni vágytam. Utoljára pillantok 
meg a Sierra Morenát. Lombdűs árnyaiból házikók kandikál 
nak; itt volt hajdan az Escala coeli zárda, hol valaha granadai 
Lajos élt. Legtetején pedig remeték laknak, ugy mondták, 
hogy most tizenkilenczen vannak, kenyéren és vizén élnek Húsz 
reálon lehet szamarat fogadni, s igy lovagolva könnyen meg
járható a hegy, honnan elragadó kilátás nyilik; sokat is dicsér
ték előttünk, hanem aug. 30-án ilyen utat csak jó korán reggel 
kell végezni, s mi azt már S e v i l l á b a n voltunk töltendők. 

Nagy, müveit rónaságok váltakoztak utunkban, majd vég-
nélküli rétségek, melyeken a színkörök bikáit növelik. De meg
terem itt a szamár is. Sehol sem látni oly karcsú, magas és szép 
fehér szinü szamarakat, mint Andalusiában; már Cordovában 
is feltűntek müveit előzékeny modoruk által, ugyanis a szűk 

n* 
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utczákban, nagy terhet viselve hófehér hátukon, ép annyira ki
tértek, hogy még a kétfelé ágazó málhakosarakba se ütközzünk. 
Komoly lépésök, menés közti lassudad fejhajtásuk megtetszett 
volna az olvasónak is; nem csoda tehát, hogy áloműző vágyaim
ban a szamaragolhatás is felütötte fejét, a nagy meleg hatalma 
mégis erősebb volt, és igy a kaján sors megfosztott azon élve
zettől, mert sehol sem akadt többé paripaszamár. Mig Cordová-
ban békés állapotban szemlélhettem őket, itt a mezőn a szabad 
testgyakorlatok, száguldó versenyzések és pajkos enyelgéseik 
közt láthattam. Lehetetlen leirni, milyen erőt, mennyi kellemet 
tud kifejteni egy szamárifjonez, egy raptusban lévő fiatal csacsi. 
Főleg én lehetek hálás erőmutatványaik iránt, mert figyelmemet 
egészen magukra vonták, s igy nem voltam kénytelen a tultö-
mött kocsi kellemetlen tárgyait észrevenni, kivévén a fiatal 
Hispánia visitó nemzedékét, mely szakadatlanul hangversenyzett 
Sehol sem látni annyi nőt szopós kisdeddel utazni, s a siró gyer
mek meg sem igen ijed apja nagy szemöldökétől; néha egymás 
kezébe adták a szülék, de azért bőgött mint a bucsui duda. 
Legtöbbször avval csitittattak el, ha dinnyefalatot dngtak a 
száj okba. 

Eme tájon szoktak az utazók olvadozni a mór várak rom-
j'aio, a hegyormokon díszelgő templomok szépségein. Ilyen pél
dául A lm o d o v a r , egy 1300 lakóval biró erősség, melynek 
arab várát don Pedro megjavittatá. Ezen sziklavárról bátran 
lehetne mórokkal! rokonságunkat bebizonyítani, mert „álmodó 
vára oly magyar név, oly híven fejezi ki rendeltetését; sőt köl
tészetet is, melyben a mór és a magyar egyiránt jártas — foglal 
magában, mert a mór fejedelmek itt álmodták át az életet. Á 
spanyol szóra csak ékezetet adtam és meglett magyar jelentése. 
— P á l m a 5000 lakóval biró város, híres narancsairól; azért 
ne tessék leszállni, oda hozzák a waggonhoz, s untig ehetik 
belőle. — L ó r a d e l R i o ; a vasút mellett van egy román 
ízlésű kápolna, épített haranglábbal, mely agyag égvénynyel 
(fayence) van bevonva. — C a r m o n a 18 ezer lakóval bír; 
hajdan, mikor a mórokat kergették, erős falai nagy akadályok 
voltak a ker. seregek előnyomulásában, ajánlják megtekintését; 
romban heverő Álcazar, buja termékenységű kertjei teszik ne
vezetességét ; de mindezek miatt le nem szálltunk, hanem csak 
Sevillában. 
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Tagadhatlan, hogy ezen vasútvonal egyike a legszebb tá-
jéku pályáknak. Narancs- és fügefa-erdőket metsz át, s a vidék 
emelésére omlatag romok közelében pálmafák is szomorkodnak 
hajló ágaikkal, A levegő átlátszó, a felhők alabastrom-fehérek 
s mintha itt készülnének a mindenség villámai, oly delejgaz
dagok. Vannak ugyan kopár tetejű bérezek, hanem a hegyol-
dalok, a kövér rétek buja zöldben diszlenek. Egy ilyen regé
nyes tájékban, Lóra del Rio-tól nem messze mutatták a S e t t e 
F i 1 a s vár- és város-romot, és ezek mellett hires búcsújáró he
lyét ; a szent szűznek itt egy régi képe tiszteltetik, melyhez 
búcsút jár egész Andalusia. Főképen mikor nagy csapások érik 
az országot, szokás ide zarándokolni. Azt mondják, kincstára 
gazdag, s mind e drágaság a szegény nép adománya. Az anda-
lusiai megél a napsugárból és papirszivarból is, oly kevés anyagi 
igényei vannak; de mikor az Isten házára, vagy felebarátja 
üdvére kell áldozni, akkor odadja mindenét. Mélyen kell tehát 
az emberek szivében gyökereznie a vallásnak, mikor azt akkor 
is bevallják, midőn zsebbe nyúlni, mikor adakozni kell. Ha ez a 
nép csak átöltözött mór volna, s, visszavágynék az Ommajaríok, 
a kalifák ünnepei után, mint Quendias állítja, ugy hiszem, nem 
mutatná forró ragaszkodását a ker. egyház iránt áldozatokkal, 
és nem harczolna legszivesebben a mórok ellen. Ha a katho-
licismus csak „phantastikus játék* lenne szemeiben, nem küz-
dene érte szivének vérével Meglehet, hogy kőműves vezetői 
megmaradtak „az arab puszták lovagjai^-nak, de nem ezekről, 
hanem a népről beszélek. Az andalusiai kiválóan vallásos, mint
egy a vallás és erény aristocratája, mint az angol Pitt Byrne 
mondja. A múlt század vége felé az utczán levő képek és szob
rok előtti lámpák fölössé tették a kivilágitást. 

Hatalmas gyárkémények emelkednek a vizteljes Qua-
dalquivir mellett, magas házak, öntözött utczák tűnnek elő, 
nagy városba, Andalusia fővárosába értünk. Omnibus mint má
sutt két reál. A Fonda de Paris előtt megálltunk. Ez a plaza 
de Magdaléna (vagy másképen Paeifico, ez régi neve) téren 
van. Földszint adtak szobát, meg is voltunk vele elégedve; ud
varias nép, jutányos árak. Kefélődzés, siesta. Hatkor közebéd, 
ára 14 reál (1 frt 50 kr.). Tiszta étterem, még tisztább szolgá
lat, pompás ételek. Igaz, hogy magyar káposzta nem volt, ha
nem vagy 8 olyan étel, hogy lehetett igy nélkülözni akármi 
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farsangi ebédet. Neveiket ugyan nem tudom, hanem hiszen ezek 
oly ficzamodott elnevezések voltak, hogy semmiféle szótárban 
sem fordulnak elő. Bor Val de penas-ból, amennyi kellett, azon
kívül csemegének valódi Xeres. A többi urakhoz hasonlag, le
ves előtt dinnyét, ételek közt fügét ettem. Örömemre, voltak 
köztök — már az urak és hölgyek között,—kik a hagyományos 
szokásokhoz hiven, velem együtt jobb kézzel evének. Egyéb -
kint hallgatag volt a társaság, politikáról senki sem beszélt, 
mindenki saját legbensőbb ügyeivel foglalkozván. Csak azon 
egy szokásukat nem követtük a spanyol uraságoknak, mely di
vatnak látszik náluk lenni, miszerint későn jőnek^az asztalhoz; 
mire a szegény pinczérek minden egyesnél újra hordják azt a 
kimondhatlan nevű sok ételt Mi azonban annak idején jelen
tünk meg, teljes kényelemben falatozván, mi által a pinczérek 
jóváhagyását is kiérdemeltük. Az asztaltársak a legkisebb szol
gálatot szívélyes muchas gracias-szal köszönték meg; egyenkint 
csendesen, amint jöttek, el is szállinkóztak. 

Madrid után ez a legtisztább város, mert ennyit a leáldo
zott nap daczára is láttunk. Czél nélkül, utczatudomány ked
veért indítottuk meg lábainkat, és ki sem teritve a város térraj
zát, a plaza nueva-ra értünk, amely Sevillának első tere. Itt a 
mór építészetnek semmi nyoma, szép három emeletes házak 
környezik, mintha csak összebeszéltek volna a tulajdonosok, 
olyan egyenlők a házak. Egyik végét a faragott kőből épített 
ayuntamiento foglalja el, kis toronynyal a középen, melynek 
óráját ép akkor gyújtották meg, hogy világitson a térre gyüle
kező sétálóknak, a gázgyujtogató gyerekek is futkároztak, s 
alig kerültük meg, már is fénytengerben úszott a tér. Ami ná
lunk az akácza, az itt a narancs, ugyanis mérges zöldlombozatu 
narancsfák szép rendben foglalják el a tért, hanem öntözik is, 
mint másnap láttuk. Minthogy vasárnap volt, a város fele künn 
lehetett, zenére is tettek készületeket, mert a tér közepén lévő 
faemelvényen is meggyujtogatták a gázlámpákat. Minő kedves, 
minő élénk, minő udvarias a sevillai nép, azt már előttem szá
mosan mondották el, én csak azt ismételhetem, hogy ugy van. 
Talán legpártatlanabbnak fogja az olvasó az angolt tartani, 
azért azt idézem. Pitt Byrne állitja, hogy a becsületesség, jó
zanság és tisztaság gyakorlati erénye itt közönséges; és midőn 
vidékére tett kirándulást, még jobban győződött meg erről. (II . 
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-330.) Of the practical virtues of honesty, sobriety and cleanli-
ness we founcí very obvious evidences in Sevilla. 

A társaság a legtarkább volt, inert gazdag bankárok mellett 
•a munkás ép oly fesztelenül ül, mint akár az olvasó, mikor eze
ket háló köntösben vagy csibukozva olvassa. Amit democraticus 
-érzelemnek neveznek, vagyis az emberi méltóság elismerése, és 
az ezen alapuló egyenlőségi érzet, sehol sincs ugy kifejlődve^ 
sehol nem ment át a nép erkölcseibe, mint Spanyolországban. 
Nem csak a vashátú márványpadok voltak szakadatlanul elfog
lalva, hanem a földön is ültek; zeneközökben egyes csoportok
ban kis lányok tánczoltak, anyáik vagy testvéreik felügyelete 
alatt. Faképü angolok, nagyhasű törökök egymás mellett sétál
tak. Házaló árusok furakodtak az emberek közé, kinálva apró
ságaikat, de szemtelenül egy sem tolakodott Legtöbb zajt okoz
l ak még az agvadores, vizhordók, nyílsebesen futkározva s 
minden embert megfigyelve, nem int-e kezével, mire a viz ha
talmas dicséretei mellett egy-két cuarton jó nagy poharat töl
töttek meg. Közönséges szójárásuk itt is; agua, mas fria que la 
nieve, hónál hidegebb vizet kínálnak. Egy padon ülve, forgatag 
gyanánt oda repült, ziháló mellel, pirosra kigyuladva, mert 
tánczból jött két kis leány. Megkérdeztem nevöket, az egyiket 
Carmen-, a másikat Conceptionnak hivták. A spanyol nők nem 
csak Mária névre keresztelik leánykáikat, hanem a szent szűz 
különféle ünnepeinek nevére is, melyek ugyanannyi titkainak 
emlékére rendeltettek, p.Dolores, Rosario, Assuncion, Pilar (Za-
xagossai Boldogasszony nevére) Rocio, szintén búcsújáró hely. 
Mind a két lánykának, ha bár testvérek voltak, Mária 
vala védszentje, csakhogy az egyiknek a karmelhegyi Boldog
asszony napján, a másiknak a szeplőtelen fogantatás ünnepén 
volt nevenapja. Mig tartott a katonai zene és az emberek oda 
figyeltek, lánykáink veszteg ültek, de mihelyt megszűnt, legott 
társnéikkal együtt a tánczba keveredtek. 

A sok járásban, nézésben valahogy megszomjaztunk, 
azért a torok szárazságának fagylalttal akartunk véget vetni. 
A fagyiaidák tele voltak, mondhatnók ember hátán ember. 
Láttunk egy nyilt helyiséget balra az ayuntamiento vagyis a 
városháztól, hova be is mentünk.. Rendelünk fagylaltot; az 
ugy mondják elfogyott, hanem szolgálhatnak hideg tejjel, amit 
legott hoztak is szépen felczifrázva különféle pástétommal. Mig 
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gondolkoztam; hogy mihez fogjak, hátulról valami tolakodik a 
tányéromhoz — oda nézek, — szarvai vannak. Mi ez! — tehén 
volt Fölugrottam matadori sebességgel és szikrázó szemekkel,. 
rajta megyek a pinczérnek, hogy hát teheneknek is tálalnak 

: i t t? Hidegen felvilágosított, hogy biz ezen tehenek ide valók, 
kávéházi lakosok, mit megláthattam volna, bejövén a terembe, ha 
a függönyön túlra tekintek. No ez ugyan pompás! Hogy minden 
vendég szemeivel meggyőződjék, miszerint hamisitlan tejet iszik, 
szeme láttára fejik meg a teheneket Az istállót csak egy két láb
nyi magas párkány és függöny választja el a kávéháztól Mig 
a kávéház padlata finom márvány, amazé legott közvetlen kö
zelében istállói festékü fahasáb. Még <$sak emeltebb küszöbe 
sincs az ajtóhevedernek, mely által a pinczérek az istállói sze
mélyzettel közlekednek. Elment a kedvünk az üde tejtől; meg
lehet, hogy megszoknám idővel, hanem ama két napon, míg 
Sevillában időztünk, be nem léptünk az eredeti s talán párat
lan kávéházba. Másnap láttam czimét: leehe (tej) svizza, volt 
ajtaja felett; s amint bekerültünk a másik utczára, láttuk, ahogy 
itatni vitték a tíz svajczi tehenet. Ezen kávéház oly annyira 
egyetlen, hogy különössége miatt ncosa de Sevil lainak nevez
hetjük, miután, tudvalevőleg a spanyol eredetiségek cosas d? 

Espana-val j eleztetnek. 
Szemben ezzel a tér másik felén, találtunk egy népes ká

véházat, itt finom granitát kaptunk. Ez kissé lágyabb fagylalt; 
olcsó volt s ostyát annyit ehetünk mellette, a mennyi tetszik, 
nem számitják külön. Es már most sem zene, sem a holdvilágos 
éj többé vissza nem tartott; haza ballagtunk, hüs szobánkban 
lenyugodván. Ablakunk alatt még sokáig guitar-pengések hal
latszottak, hanem én nem gyönyörködtem a románticismus és 
classicismus (pajtásom horkolása) versenyzésein, csakhamar 
elaludtam. 

Minő kedves volt a sevillai reggel! A látandók várako
zásteljes reménye milyen vidámakká tett. Engem roszkedvüvé 
szokott hangolni, ha ki nem tisztítják a csizmámat; itt nem 
tették, talán azért, mert Sevillában csizmatisztitási hivatal va-* 
gyón, A San Francisco-téren, mely még ódon épületekkel di
csekszik, de építenek rajta is, megtaláltuk a hivatalt, felirata: 
sálon per limpiar el calzado. Olaszországban utczaszögleteken 
állnak a csizmatisztit ók, mig zsámolyára teszi lábát az ember, 
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falhoz kell támaszkodnia. Lyonban magas karszéken helylyel 
kínálnak, s niig ő a kefével súrol, addig nézegethetjük a város 
plánumát, rendezhetjük a látnivalók sorát. Sevillában erre sá
lon vagyon széles divánnal, ez alatt zsámoly, melyen teljes ké
nyelemmel a zsámoly mélyedéseiből szedegetve a fénymázt, 
nagy megelégedésemre (limpidissimum solatium) tisztította meg 
csizmámat; már az igaz, ilyen fénymázt lábbelim még nem 
evett. Ára négy quarto volt, de eltartott két napig. Ezen térnek: 
az emiitett hivatalon kívül, még két nevezetessége vagyon, az 
első, hogy ezt is plaza de la Constitucion-nak keresztelték el, 
de a régi neve is megmaradt 5 másodszor, hogy közepén egy 
márvány medenczével ellátott szökőkút lövel jó Tizet. 

Tovább egy hétnél nem borotválkoztam, csak azért, hogy 
„a sevillai borbély" elhirült művészetét, tarlós szakállomon ön-
tapasztalatilag ismerhessem. Már tegnap este kerestem egyet, 
hanem be voltak zárva boltjaik, ami helyesen is történt, mert a 
gásnál is elkerülhetien gyöngébb fény, homályt vethetne világ-
ösmert ügyességökre. Amint a két leirt térről, mert csak a" város
ház által elválasztott szomszédok, a cathedralishoz vezet az ut, 
josbra van egy bolt, itt fejeztem be tanulmányaimat az össze
hasonlító borbély-művészet körül Tettem tanulmányokat Olasz-, 
Német-, Franczia-, Spanyolországban, s igy talán sikerül tár
gyilagos ítéletet mondanom a művészet ezen ága felett, melyet 
egyébiránt hordjon el a vihar. Á német és franczia elesik, mert 
nem tűnnek fel speciális tulajdonságoknál fogva, csak a többi 
hármat kell osztályoznom, a magyart (beleértve a horvát és 
szerb honfiakat, kik nem kevésbbé mozdították elő a magyar 
ezen hírnevét), az olaszt, a spanyolt. A magyar sokat beszél, 
híreket hord, erősen vakar, csak egyszer szappanyoz, s akkor 
is képünkhöz dörgöli a negyedfont szappant, de a száj tájékára 
lelkismeretesen ügyel Mihelyt lesúrolta a habot, önelégültség
gel jártatja ujjait a megsimult ábrázatom — Az olasz ásítva 
kel fel, sokáig veri a habot, fogja az ecsetet s nem gondolva 
meg, hogy minden ember orra alatt nyilas vagyon, rettenetes 
„nem törődöm"-mel keni be képünket; első alkalomkor ugyan 
elég hab ment át a réven. Azóta nem felelek, bár mit kérdezzen 
a borbély. Veszélyes politikusok, nagyobbrészt democraták. Az 
olasznak szakálmetélése minden gond és figyelem nélkül tör
ténik. Egy római borbélyt a csuklás szó között kapta s majd a. 
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feje tetején lökte ki a hangot, mire oldalt meg is metszett. A 
szájszögletekre figyelme épen nem terjed k i ; a félfraneot szó 
nélkül teszi zsebre. Kalapot kézbe nyújtani, kabátot felölteni 
segíteni, az ugyan eszébe nem jut. „Gyürüs borbélyok" gyako
riak Itáliában. — Hanem a spanyol egészen más, azért fájda* 
lom, el kell vennem nemzetem borbélyaitól az elsőség pálmáját, 

«és a spanyolnak vagyok azt kénytelen nyújtani. Mihelyt belép
tem, egy csinos fiatal ember fogadott, kinek arczán érzelem
gazdag, tulömlő ifjú kedély nyilatkozott. Mosolygó arczczal 
helylyel kinál, legott kész volt a hab, s mindenekelőtt kért, 
hogy kegyeskedném beszorítani ajkamat, mert a szappan-hul
lám özöne erre is keresztül fog rohanni; amint készen volt vele, 
hótisztaságu fehér kendővel megtörlé az ajkakat, mire azok rán-
czos állapotukból kimenekülve, rendes szélességökre tereitet
tek. Megtörülvén kezeit, mintegy éldelegve a félig elnyert dia
dalon, a polczon lévő papirszivarokba nyalt, rágyújtott és finom 
füstfellegekbe felhőzve arczát, kézbe vévé beretváját. Hogy 
előre lássam, milyen bravourral végzendi feladatát, dus hajza
tába kapott s kiszakítva néhány szálat, szememláttára szétme
télte számlálhatatlan darabokra. Ekkor utánozhatlan gráciá
val — munkához fogott, és oly ügyszeretettel faragta a régóta 
kaszálatlan terményt, hogy alig éreztem kése csuszamlását. Az 
olasz megteszi azt a gorombaságot is, hogy könnyebb tárgyalás 
végett a szájba is nyúl, és onnét domborítja ki az arczbőrt, hogy 
tövig lehessen kivágni a bajusz gyökereit; a spanyol megelég
szik a külső kezeléssel, s mégis annyira összeszorítja, majd 
szétfeszíti a bőrt, hogy képes egy hétre is fölöslegessé tenni 
minden beretvát. A cigarito még füstölög, de ő elveti, mert uj 
szappanyozáshoz fogott, s most a legfinomabb gyökerek kiir
tásához kezdvén, nem tűrheti, hogy a füst miatt csak egy szá
lat is meghagyjon. Bevégezve második működését, fölveti fejét, a 
menyezetre néz gondolkodva és kezével finoman érinti állun-
kat, hogy hátha még megmaradt valami bujkáló szálka, melyet 
csak eme figyelő állásban lehet valósággal észrevenni; mihelyt 
finom tapintata csak egy fejét kiemelő szálon megakadt, legott 
kikapálja. A kézügyet, melylyel megmossa a már tisztára va
kart bőrt, leírni lehetetlen : három érintésben kész vele. A két 
reált udvarias köszönettel fogadta; de miután pajtásomat ha
sonló praecisióval rendbe hozta, nem akarta megtartani az ujo-
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lag odanyújtott összeget; hiszen útitársa már megfizette, úgymond, 
szinte vitázni kellett vele, hogy ne figurázzon, hiszen ilyen 
remeklésért nálunk pezetát adnának. Ilyen a sevillai borbély! 

Nem sütött még a napsugár, azért elhatároztuk a Giralda 
meglátogatását. Ez egy hires torony, melyet igy ünnepel egy 
•régi iró: 

Tu maravilla octava, maravillas 
A las pasadas, siete maravillas. 

A világ nyolczadik csodájának nevezi. Megy már néhány százra 
a nyolczadik csoda száma, megállhat köztök ez is. Építették 
1195-ben azon győzelem emlékére, melyet Almansor, a castiliai 
Alfonz elleni csatában nyert. Elejénte tehát a mecset minaretje 
volt. Beszélik, hogy fényes pavillon diszlett rajta, majd pedig 
csillagda lett. 1568-ban még fölebb építették, s jelen alakját 
kapta. A mór torony 182 láb magas, amivel megnagyobbították, 
150 lábat teszen. Legtetején van egy hatalmas bronz szobor, 
kezében labarum, jelvénye a hitnek. Az alak 2800 fontot nyom, 
mégis csekély szellőre is a zászló folyton megfordul, innen kapta 
öiraldillo nevét, mert girar annyi, mint forogni, a név a toronyra 
Is átment; s lett Giralda. Epitője Algeber, az arab számok terem
tője, ki előbb Afrikában emelt két ilyen tornyot. Hatalmas négy
szög az alja, egy oldala 50 láb széles. Anyaga tégla, s külse
jén ugyancsak nyers téglából arab diszitmények tűnnek elő. Van 
egynehány patkó ivezetü ablaka is. Második épitője Euiz Fer-
nando , ugyanaz, ki a cordovai ker. templomot építette, s a két 
izlést szerencsés Öszhangba hozta. A fölmenet nem lépcsőn, ha
nem menedékes, boltozott utón történik, mint a velenczei cam-
panile-n, ezokon nem C3ak lovon, de kis kocsin is föl lehetne 
hajtani. VII. Ferdinándról mondják, hogy fellovagolt. A harán-
tok (plánum inclinatum,* lejtő sík) meg vannak számozva, van 
36 ilyen plánum; a 18-on erősen kiírtuk: E1 j e n a m a g y a r ! 
Kémséges harangozást vittek véghez a gyerekek ama 25 ha
rangon, melyek ide s tova lógnak az ablakokban, amikor tet
szett, félreverték. Cordovában olvastam az újságban, hogy né
hány nap múlva ezen gyerekek egyike,versenyezvén a harang-
tánczoltatásban, kiesett az ablakon, a templom tetejére hullott 
és, szörnyet halt. Ezen szerencsétlen esést Lopusnyi kanonok ur 
látta, mert ép akkor a narancsudvarból nézegette a tornyot; 
iszonyúan elrémült, ugy hogy nem tekinthetett fel többé. 
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Innen a kilátás nagyszerű. A végtelen rónát, mely Sevil
lát környezi; csak néhány halom, nyugatról néhány jelentékte
len hegy szakítja meg. A nap itt afrikai éllel és fényözönnel 
küldi le sugarait, és a kiálló pálmákat, mégegyszer oly na
gyokká tünteti elő, mint minők valóságban. Itt-ott aszalt mező< 
bántotta a szemet, hanem a bővizű Quadalquivir e tájt már ha
talmas öntözményeket viszen véghez, ez okon, elég zöld mezőn 
is pihenhet a szem. Legalább partjai hosszában növény-szegély-
zet vonul el, s a napfény erősen veri vissza sugarait vizéről. A 
város, mintegy a cathedralis köré van építve, innen tehát pom
pásan tájékozhatja magát az idegen. Mi vagy egy óráig bámul
tunk bele a megragadó tájékba, sőt itt olvastuk el Sevilla tör
ténetét. 

Czime: la muy noble, muy leal>muy heroiea y invencible. 
Nemes, igen hü, daliás, legyőzhetlen. így nevezek el bölcs 
Alfonz király, a Ferdinándok és Izabella, mert midőn minde
nek elhagyták, Sevilla hű maradt. Megérdemli tehát, hogy 
egyetmást elmondjunk róla. Valamelyik kapuján ez áll: 

Condidit Alcides, renovavit Július urbein 
Restituit Christo, Fernandus tertias heros. 

Eképen a homályos régiségben vész el eredete, ha talán nem is
igaz, hogy Hercules vetette meg alapjait, mint hiszik. Az bizo
nyos, hogy a phöniczi, görög és carthagoi kereskedők megfor
dultak benne. Július Caesar szerette a várost, amikor Hispalis 
volt a neve, sőt egy régi romancz szerint fallal kerittette be. 

Herculös me ediíicó 
Július Caesar me cercó, 
De muros y torres al ias; 
Un r&j godo me perdio, 
El rey santo me gano, 
Con Garcia Perez de Vargas. 

„Egy goth király elvesztette, a szent király visszanyerte, Var-
gas Perez kardjával." Oly fontos volt Sevilla bevétele, hogy a 
romai kalendariomban aug. 9. ilyen megjegyzés volt .* hoc die 
Caesar Hispalim vicit. — 413. elfoglalták a vandálok. Ezektől 
nyerte nevét a tartomány, Vandalusia, utóbb Andalusia. Mint 
ezek, ugy a gothok is fővárosukká tevék. A mórok kezébe 
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713-ban esett, a mikor Gremen törzs fészkelte magát bele. Ha
bár ez utóbbiak leginkább Cordoyában székeltek, a mór párt
küzdelmek idejében nem egyszer lőn fővárossá. Elvégre 1021. 
független ország lőn Mohamed Abu el Kasem uralma alatt. A 
XII. században építették az Alcazart, melyet legott nézünk 
meg. A keresztények kezébe 1248-ban került, tizenkét évvel 
Cordova elfoglalása után. 1262 körül kapta bölcs Alfonztól 
fönnebb emiitett czimét, mely lassankint nagyobbodott. Don 
Pedro 1353 — 1364. uralkodván, leginkább az Alcazar bővitése, 
de a város szépítése által is népszerűséget szerzett. Virágzási 
kora Amerika fölfedezésével kezdődik, mert ami kalandor cső
dült az uj világba, ami arany ömlött Spanyolországba, az mind 
Sevillán ment keresztül. Ujabb korban is fontos szerepet ját
szott Spanyolország történetében. Ozinierén szent Ferdinánd ül 
trónon, s környezi két püspök, szent Izidor és szent Leander ? 

mind a kettő andalusíai. Egy másik czimere, melyet a bölcs 
Alfonztól kaptak, a legrégibb képtalánynak mondtató. Ali pe
dig egy csomóból — nodo, — 8 melynek két oldalán n o és 
d o szavak állanak, m a d e j a annyi, mint csomó, összeadva az 
előbbiekkel kijön: no ma dejado, „élnem hagyott," t. i. a 
város. 

Van körülbelül 66 tornya, 15 kapujából néhányat ledön
tötték; 150 temploma, melyek fénymázas tetőik (fayence) vagy 
ilyetén falkülmék által reszketve ragyogtak a nap fényében. 
Lakosainak száma 152 ezer, kik 28 plébániára vannak felosztva. 
Hatalmas palotái, rengeteg gyárai, tátongó színköre, mindez 
mélyen véste be magát emlékezetünkbe, nem is fonnyadt el e 
kép mai napig. Innen leginkább győződik meg a közmondás 
igazságáról, mely szerint: Quiér no ha visto a Sevilla No ha 
visto maravilla. Ki nem látta Sevillát, nem látott még csodái 
Élveztük volna még tovább e délibábos rónát, hanem a kelle
metlen kongatás, mert tengelyök körül tánczoltatták a haran
gokat, leüzött. A torony aljában az őr felesége bölcsődalt éne
kelt, s a néhány garas borravalót megköszönve, mintha csak 
énekét folytatta volna, olyan szépen csengett utánunk hangja. 

Sevillában némely utczában ponyva alatt mentünk el. Osz-
szebeszélnek a szemben lakó háziurak, s a házak tetején az 
eresz táján, ponyvákat terjesztenek szét, mire nem csak a pa-
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rázsszemü hölgyek (ez elfogadott bókja a spanyol nőknek) ki
nézhetnek az utczára, kihajolva a járókelő népség után, ami a 
heves napsugáron lehetetlen volna, hanem a szegény utas is ár
nyékban nézheti a diszes kirakatok drágaságait. Különben hol 
ez nincs, mintha Petőfi lángostora napsugarakból sújtana, oly 
velőkig ható hőség égette hátunkat. Szinte lesúroltuk a falakai-
annyira igyekeztünk a házak árnyában járkálni. Angolok Se
villát, city of perpetual summer-nek nevezik. 

A város közepén, beépitve a házaktól, nem is valami ma
gaslaton van a mór alcazár, mely Alhambra után a legépebb' 
arab épület. Kívülről csak tetőcsoportnak látszik, tömör dimen-
sioi által nem ragadja el a nézőt, pedig nagy műkincseket tar-
talniaz. Hajdan e helyen római praetorok laka állott. I t t fész
kelte be magát Ábdelazis utódja Abdarrahman. Jalubi áltat 
építtette az XI. században a jelen alcazart, mely később a folyá 
melletti tőrre d' oro erődig terjedett. Don Pedro a kegyetlen is 
javíttatott rajta s itt élte kéjnapjait, bujábban mint a mór királyok, 
pedig megvolt keresztelve. V. Károly, ki egyik termében 
esküdött meg a portugál Izabellával, szintén nagymérvű újítá
sokat vitt végbe rajta. II. Izabella hasonlólag sokat költött rá^ 
s oly stylszerüleg javították a finom arabeszkeket, hogy csak 
ragyogó fényök által lehet megismerni, miszerint ujak, de nem 
onnét, mintha nem volnának valódi mór formák. 

Amint az alcazar-hoz közeledtünk, egy közönséges kapu, 
felett vettük észre a castiliai oroszlányt e felirattal: ad utrum-
que, fején korona van, előlábával keresztet tart. Egy közönsé
ges udvaron áthaladva, az alcazar újított homlokfala ötlött sze
münkbe. Mig tündöklő színekben ragyogó alakját nézők, jött 
az őr, ki bevezetett a termekbe. Itt láttam don Pedro henczegő-
feliratát: El muy alto, y mas noble, y muy poderoso, y con 
quistador Don Pedro, por la grácia de Diós, Rey de Castilia y 
de León, mando facér éstas Alcazares y estas fazadas, que fue 
hecho, en la era mii quatro cientos y dos (1402). Legelőbb egy 
márvány padlatu patio-ba értünk, hol afrikai húsos növények 
terjesztették szét leveleiket. Ez a „patio de las doncellas." Kö
röskörül tornácz fut, melyet 24 márvány-oszlop tart, közepén 
ugrókut lövöldözött kristálytiszta vizsugarakat. Egyik torná-
cza alatt boltozatos mélyedés van, itt ült a mór király, mikor 
lányai előtte az udvaron kergetőztek; innen van neve is „a k is-
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asszonyok udvara" mások szerint onnét, mert itt vette át az or
szág adóját, mely 100 leányból állott. A tornácz-ivek, a falak 
mind finom stucco domborművekkel ellepvék, ami inkább: 
egyszinü rajzolathoz, mint plastikai műhöz hasonlít. Minden iv 
13 félivből ál l 

Ez udvarból a „sala de los embajadores*~ba nyitottunk^ 
amelyben az aleazar pompája tetőzik, s mely az Alhambrávai 
is minden tekintetben kiállja a versenyt. Magas kupolája alatt 
négy balkon vagyon, mind elhalmozva a legfinomabb arabesz
kekkel, melyek mélyedései aranytól ragyogtak. Valamint mé
lyedések vannak fölfelé, ugy lefelé fordított arany lobrok, be
szőve csipkékkel merednek *® nézőre. Az ornamentika hálói, 
mint az egymásba font arabeszkek illatos koszorúi lengnek a 
magasban. A falakon mintha aranyszálakkal átszőtt szőnyeg: 
függött volna, oly egymásba olvadók eme czifrázatok. Ezt va
lóban pompás királyi sátornak lehetne mondani, melynek finom. 
metszetű oszlopaira, damascusi arany szövet, vagy India sző
nyegei terittettek szét. A szem várja, ha vájjon a forró léghul
lám nem emeli-e ama csipke fátyolt, s a fül lesi, hogy vájjon az. 
esti szellőn miképen csikorognak ezen nehéz aranyszövetek. 
Pedig mindez csak vakolatból vagy kőből a mór művészek 
phantastikus tervei szerint készült; századok óta emelkednek e* 
sátorok a nemzedékek felett, s ott függnek a szőnyegek, hova 
őket a mór király csatolta. Az indiai szőnyeg pedig glazirt 
tégla, finom szinmozaik. Hanem az igaz, hogy agyag- vagy va
kolatból ennél emberi kéz szebbet még nem alkotott. Itt mutat
ják a szép és kegyetlen Maria de Padilla alakját, melyet &ou> 
Pedro alkalmazott az arabeszkek közé. 

Még néhány termen mentünk keresztül, melyek ha nem is • 
oly pompával, de ugyan oly arab ízlésben diszitvék. Egyiket 
V. Károly szobájának neveztek. Látni benne a sast és jeligéjét:: 
plus ultra, mely a korán mondataival egy társaságban van. Egy 
másikat, Pedro hálószobája volt, kevésbbé világítva. Nevezetesek 
még a mázégvényes téglák, vagy a cserép-mozaik, melylyel a 
falak alja van díszítve, 4—5 láb magasságban kályhacserepek 
fedik a falat, melyeket egy látásra, rendetlen keveréknek gon
dolunk 5 de utóbb kitűnik, hogy finoman kiszámított, kimért 
alakok, melyek az egész épülettel öszhangban vannak. A „fa-
yence" mesterségben utánozhatlanok az arabok. Mutatnak itt 
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falakról lefüggő gránátalmák, amerikai növények, izzadva a 
melegben, váltogatják egymást; az ember valóban nem tudja, 
hová nézzen. Egy pamutfáról adott a kertész emlékül néhány 
bogyót, két gránátot is szakított le, "melyeket émelygős izök 
daczára megettünk, mert hiszen az alcazárban termett. Egy 
korhadt narancsfáról állitá, hogy a mórok előtt ültették, tehát 
1000 éves. Cziprusfából élő lombozatú gömbölyű ivek fogadtak 
az elváló virágtáblák szélein. Végre egy pavillonb&n megpi
hentünk, miután a fürdőkbe akartunk menni, hol hideg a lég 

Á fürdők több* osztályzattal bírnak, legnevezetesb egy 
gyengén megvilágított igen hosszú folyosó; ennek közepén 
ugyan oly hosszú faragott kőből épített medencze vonul el, hol 
térdig érő vízben fürödtek a hárem hölgyei, később don Pedro 
ágyasa, míg egy szomszéd börtönből, melyet most is mutatnak, 
szegény fogoly felesége a férj buja üzelmeit volt nézni kény
telen. Beszélik, hogy don Pedro legtöbbnyire itt elmélkedvén 
az állami dolgokról is, egy alkalommal azon tűnődött, hogy kit 
nevezzen ki bizonyos ügyben bírónak. Belevetett a vízzel telt 
medenczébe egy ketté szelt narancsot, s oda rendelé egymás
után a törvénytudókat, mindenkitől kérdezve, hogy mi ez ? 
Mindenik azt felelte, hogy narancs. Egyik azonban pálczára 
azúrja a kérdéses tárgyat ; közelről nézi, s azt mondja: ez ketté 
szelt narancs. Ez utóbbi, alaposságánál fogva megnyerte a ki
rály bizalmát. Azt is beszélik, hogy mikor Padilla fürdött, a 
király barátjaival mulattatni ment őt. A legfőbb galanteria 
megkívánta, hogy a lovagok igyanak a vízből, melyben a höl
gyek füvdöttek. Bizonyos lovag nem akart belőle inni, mire don 
Pedro dühösen kérdé okát, a fiatal ember csak az által mentette 
meg életét, hogy kedve szerint válaszolt, azt mondván: félek 
uram, hogy miután levest ettem, egyébre is jön étvágyam. Hi
deg volt e homályos bujósdi téreken^ kisiettünk jámbor veze
tőnkkel, s a napon járva, rendbe jött a hideg és hőség közti 
egyensúly. 

Az utak majd kövecscsel, majd élbe rakott téglákkal ki-
rakvák. Ez utóbbit utikönyvünk :• en point de Hongrie-modor-
nak nevezi; legyen tehát magyar talaj. Erre sétált hölgyeivel 
Padilla. Miután megjártuk a kert minden szegzugát, egy pavil-
lonba állított bennünket az őr, ő pedig eltávozott. Amint az utak 
hosszában nézegettünk, egyszerre az egész téglakövezeten eső 
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kezd esni. Ugyanis a tégla-közökben finom óncsövek vannak 
kidugdosva, melyeket, előbb sem nem láttunk, sem rajtok ta
posva észre nem vettünk; ahogy megeresztette a vizet, vagy 
egy ölnyi sugarak szökelltek, mi valóságos esőnek tetszett. 
Mikor don Pedro a vén bűnös kifáradt a tündérligetek ambra-
illatát szivni, azzal mulatott, hogy kihivatta a hölgyeket, s mi* 
kor a járdákon sétáltak, rajok eresztette a vizsugarakat, mire 
azok sikitva a virág-ágyakon keresztül törve nem egy virágnak 
okozták halálát, és kedves czivakodással törtek rajta, hogy 
miért szedi őket igy rá. 

Utoljára voltunk V. Károly paviilonjában, melyet régi 
narancsfák árnyékában, mór Ízlésben ő maga épittetett> s hol 
ebédelni szokott volt. Tornácz fut körötte, s közepén most ki
száradt ugrokut vala. Falait mázos cserepek fedezik, melyekre 
domborban kinyomva látszik a kétfejű sas és a herculesi-osz-
lopok. A talajon 1546. év látható. Minő bűbájos lehet eme lo
csogó vizekkel telt tündérkert holdvilágon, midőn fénye szün
telen változó alakokat fest az ingatott lombok által a talajra, 
s a fecsegő vizsugarak szellemcsöndesen elmondják képzelgő 
lelkeknek az elmúlt idők történeteit, mikor ez most is szép, ha
bár hallgat a hárfahang, nem szól a fülemile, csak a szárító 
napsugár garázdálkodik, égetve, mit elfelejtenek megöntözni. 

A látottak élveit semmi sem pótolja, csak — ha ennyire 
elfáradt valaki, mint mi a nézésben, egy hüs szobában tartandó 
siesta. Ugyancsak megeléglettem a napsugárt s a belőle szőtt 
csipkefátyolokat, mert igy nevezik az arab díszitményeket, a 
patkóiveket s a mór históriákat, — mire egy álmodás nélküli 
álom következett, melyből csak az ebédcsengetyü ébresz
tett fel. 

Az estebéd utáni időt járkálásban töltöttük, hogy ismer
jük utczáit. Pusztulnak ugyan a tekervényes mór utczák, hanem 
azért van még elegendő. Az uján épitett házakon azt a neve
zetességet tapasztaltuk, hogy itt nagy fényn^yel állitják elő a 
miradores-t; ugyanis az ablakon nem csak erkély van, hanem 
finom ízléssel üveggel is bevonják az erkély felsőbb részét, né
hol az egész első és második emelet egy hosszú erkély, közben 
három részre van osztva; egy helyütt az erkély üvegeinek fa-
foglalványait aranyozva láttuk. Itt aztán virág, szőnyeg, szép 
függönyök a lakó gazdagságának arányában gyönyörködtetek 
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& járókelőket Ez mintegy második emelete a pationak, mert 
udvarkert itt is divatozik; de miután abba a nagy Házak min
den lakói le nem mehetnek, mirador-ral pótolják. A patiok Se-
TÜlában szintén igen szépek, feketefehér márvány tala'u folyosó 
vezet hozzájok, s a folyosó végén vasrács, melyet a lakatosok 
nagy phantasiával, már a mennyire náluk pbantasiáról szó le
le t , állítják elő. Egy angol versemény szerint Sevilla méltósá
gos mint egy királyné, kecses mint az andalusiai, tiszta mint a 
castiliai. Ez okon örömmel írom ide. Dignified as a queen, Me-
ditative and graceful as an Andalusian, Cbaste as a Castilian. 

A folyón (Quadalquivir), mely innen gőzbajókat visz a 
tengerig, vasbidon mentünk át. Átmenve a másik partra, hol 
van a Triana, munkások városrésze, csakhamar feltűnt a kü
lönbség Sevilla és ezen gyárváros között. Itt született Traján 
császár, most erre van a gitanos tanyája; azontúl van Italica; 
rom cirkuszában, hol párduczok küzdöttek, most kigyók, vipe
rák tanyáznak. Alig fordultunk meg utczáin, visszatértünk a 
sevillai partra, melynek hosszában vonulnak el hires sétatéréi. El
mentünk a tőrre d' oro mellett, mely római alapokon épitett 
octogon arab torony, kupolája mázégvényes cseréppel van fedve. 
Elnevezése don Pedro idejéből származik, ki itt őrizte kincseit, 
most hivatalnokok járnak ki belőle. Itt van a Capitanea del 
puerto, hajózási hivatal. Következnek a las delicias Cristina, s 
másnevezetü sétányok. Itt most csak néhány hintót láttunk, 
mert a fák a nagy melegben jóformán ritka lombokkal birtak. 
Lépteink csak ugy kongtak a Hercules terén a fák alatt, befordul
tunk tehát a Xeres-kapun a városba, miután ránk sötétedett. 

Elmentünk a főegyház mellett, és sötét ajtaján méla or
gonahang ütötte meg fülünket. Bementünk, egy kápolnában 
kereszteltek, azért szólt ének nélkül az orgona. A sugártalan 
sötétségü űrben csak egy lámpa égett az oltári szentség előtt, 
egyébkint semmit sem láttunk. Amint vége volt a szertartás
nak, a keresztapára rárohantak a ministráns gyerekek, egy 
quarto-ért esedezve; alig szabadulhatott tőlük. Minthogy más nap 
üde lélekkel a cathedralist szándékoztuk szemügyre venni, leg
ott váltottunk apró pénzt, hogy legyen mit elosztani. 

A Magdolna-tér, hol laktunk, nem dicsekszik ugyan na
rancsfákkal, hanem lombos akáczok üdítik levegőjét és az itt 
ásitó fiakereket. Szögletein különféle szinü sátor alatt, czukrá-
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— 180 — 

szók árulnak üde vizet, pástétomot s egyéb nyalánkságot, talán 
nem is czukrászok, hanem csak sütő legények, vagy elcsapott 
pinczérek. E sátorok neve: puestas de agua. Emlékeztetnek a 
nápolyi aquajuolo-ra. Telve van a sátor cidra (almabor), malva-
bisco s más üditő szeszes és szesztelen italokkal. — Terünkről 
beszélve, az tűnnék elő, hogy csöndes lefekvésre haza mentünk: 
azonban be kell vallani, hogy mi bizony az ujtéren a narancsfák 
illatában barangoltunk, s utóvégre a café "de los iniperadores 
czimű kávéházban fagylaltot (naranjas) ettünk. Ez talán leg
szebb kávéház Sevillában. Két emeletes, ngy azonban, hogy az 
első és második emeletbeli vendégek lekiálthatnak az alant 
mulatókra, mert gömbölyű ür van a két menyezeten. Falakon 
és menyezeten merő tükör és fény-ár. A társaság vegyes volt; 
sőt nagyobb része parasztokból állott. Hanem az sajátságos, 
hogy egy városbeli spanyol és sevillai paraszt valóságos ur. 
Fekete nadrág, vörös öv, fehér (zsinóros !) dolmány, pörge ka
lap a ruhája, ugy azonban, hogy a kalap búbján gömbölyűség 
és behorpasztás helyett egyenes lapot képez. Csaknem magyar
nak néztük volna őket, ha kivétel nélkül bajusz- és szakáltala-
nok nem volnának. Nagy szomorúság fogott el, midőn eme 
élénk zsivajban, derült kedélyes beszélgetésben itt-ott félrecsa
pott kalapu vendégek hangos vitái közt, eszembe jutott a mi 
kocsmáinknak utczára szolgáló bűze, ami verekedéseink, és az 
ocsmány káromkodás, melyek népünk mulatóhelyein történnek. 
Itt meg részeg ember nagy ritkaság, ha „részegének csúfolnak 
valakit, ez oly gyalázatnak vétetik, mint nálunk a rabló név. 
Leginkább jóltevőleg hatott az az előzékeny szívesség, mely 
midőn mással jót tehet, azt legnagyobb szerencséjének tartja. 
Az asztalnál ült Felünk egy ilyen paraszt, s a legnagyobb kész
séggel szolgált, akármire felkértük, kivánatainkat olvadékony 
mosolygással kisérte; és ezt mindenütt tapasztaltuk. Nem lehet 
ezt másból ered étezni, mint hogy ott a kedélyeket a ker. vallás 
egészen általjárta. Meggyőzött ebbeli véleményemben a protes
táns Barrow György*), ki bibliát terjesztve különféle viszon
tagságok közt, öt évet töltött az országban, igyekezete csak 
annyiban sikerült, hogy tökéletesen kiismerte a népet, s ő 
mondja: „lehetetlen be nem vallani, hogy a spanyol leginkább 

*) La bibié eii" Espagne.' Paris 18á5. I. 224. 
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becsüli meg felebarátjában az emberi méltóságot, s legjobban 
teljesiti a szeretet parancsolatát. ÍTem csak Hogy itt meg nem 
vetik a szegénységet, hanem nem is tömjényzik nagyon a gaz
dagot, vakon nem imádják a pénz emberét, A nyomorult nem 
kénytelen érezni, hogy helyzete vagy természete le van alja-
sitva, mert senki sem veti meg, nem hányja szemére nyomorát; 
de a nemes, az aristocrata, a marquis sem lehet dölyfös, mert 
n em hizelkednek neki, nem térdelnek előtte, ha csak nincs 
franczia inasa." 

Korán reggel kopogtattam az érseki titkár lakásán — ki 
mivel közönségesen kanonok, külön lakik, engedélyt kérendő 
misézésre; a vasrácsozatu ajtónál állva, utóvégre jött egy inas, és 
anélkül, hogy kinyitotta volna az ajtót, átvette papi útlevele
met — litterae formatae — s elvitte a titkárnak. Mig odajárt 
az inas, jött a templomból a titkár anyja, ki mihelyt elmondot
tam járatom czélját, sebten fölszaladt, s rögtön hozta igazoló 
levelemet, a kivánt engedélylyel. 

Az óriási templom egy szép kápolnájában, Madonna de 
pilar mondottam szentmisét; sokan gyűltek össze, valamin 
mindig, ha e kedvencz oltárnál tartatik az istenitisztelet. A con-
fiteorban egyéb szentek közt, szent Izidor is említtetik, cseké
lyebb sajátságok közt az is felötlő, hogy a kisebb kápolnákban, 
csengetés helyett, hatalmasan mellbeverte magát a ministráns. 
Ez is Cosa de Espana. Mikor hazamentem, papi öltönyben lé
vén, egy kedves kis fiu az uj téren, ott a narancsfák alatt? utá
nam szaladt s megkért, hogy áldanám meg. „Áldjon Isten ked
ves kis fiu," mondám neki magyarul. 

A sevilllai dóm nem csak Spanyolországban legnagyobb 
templom, hanem azonkivül is ritkitja párját. — Igaz, hogy leg
inkább nagysága az, ami első tekintetre elnyom, névszerint 
azért, mert minden oldalról láthatjuk, de nagyszerű kincsei is 
vannak, s e tekintetben is világnevezetesség. Itt következik a 
legnagyobb templomok térfoglalata, amint azt Lorinser *) közli. 

• Római sz. Péter. Londoni sz. Pál. Sevilla. Toledo. 
Hossza 673' 510' 443' 414'. 
Szélessége 280' 120' 275' 204'. 
Térfogat 188,440 • 61,200 D 121,845 • 84,456. 

*) Neue Reiseskizzon, aus Spanien. Regensburg. 1S58. II. 163 lap. 
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A sevillai dómot tehát méltán goth Péter-temp!omnak ne
vezhetni. A Péter középhajójának magassága 146 láb, a sevillaié 
134 láb , a londoni 100 , tehát , a sevillai csak 12 lábbal 
alacsonyabb Péternél. Magasságát emeli a góth styl, mert 
karcsú ivei által a pompás gerinczezet hatalmasan magasodik, 
mig a Péter-templom, donga ivezete által szemre sokat vészit 
magasságából. A fönn közölt számokból kitűnik, hogy a londoni 
csupán hossza által jő Péter után, mig ellenben szélessége és 
magassága aránylag csekély. Midőn valamely templom absolut 
magasságát meg akarjuk mérni, nem lehet egyéb irányadó, mint 
a térfoglalat, s ekkor a sevillai dóm a világon második tem
plom lenne. A sok mellékkápolna, a sagrario nincsenek fölvóve 
a számvetésbe. Lesújtó érzést szül, mikor eme hatalmas oszlo
poknál megáll az ember, mélyen érzi kicsiségét. Az oszlopok 
teteje mintegy elvész a homályban, a tömjényfüstben, mely az 
istenitisztelet után a magasba emelkedik, mintha könyörögne 
értünk a Mindenható zsámolyánál. Bizonyos, hogy a fölfelé tö
rekvő tönjényfüstnél, mely felhővé lesz, s igy alkalmas, hogy 
az egekben honoljon, imáink égbemenésére nem lehetett volna 
szebb jelvényt kigondolni. 

A templomnak öt hajója van, sőt ha á kápolnákat is bele-
veszszük, hét. Minő imposans tekintete lenne, ha középen nem 
volna a coro, mert bizony elmondhatnák a zsolozsnát a Capilla 
may orban is, azaz a szentélyben; nagy tért foglal el a kar a 
templom legszebb részéből. A hatalmas retablo,—legnagyobba 
világon, — egészen el van födve általa, csak a feszület látszik, 
mely széditő magasságban legtetején van. Az oltár háttáblája— 
talán ugy nevezhetjük a retablót — 44 goth-mezőre oszlik, s 
ezekben finom fametszvényben Krisztus Urunk szenvedésének 
jelenetei állittatnak elé. Nagybecsű ablakfestvényei, óriási ab
lakrózsái túlvilági varázsban világit] ák a titokszerü félhomályt 

Ezen egyházban minden nagy mérvben van előállítva. Az 
oszlopok oszlopcsomókból állanak, műnyelven gerinczhordók, 
s oly szélesek, mintha az eget kellene föntartaniok. Mintha 
óriások számára épitették volna, s ha tekintjük a szemelőtt 
eltűnő magasságot, a csomópilléreket, még karcsúnak 
is fogjuk tartani. Itt az embert ugy megszállja parányisága, 
hogy önkénytelenül is letérdel, és imádja azt, kinek tiszteletére 
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épült Itt legjobban érezzük, hogy alázatos lebomlás a mi tisz
tünk és kötelmünk, valahányszor Istenről van szó. 

A húsvéti gyertya itt olyan nagy, mint egy árboczfa, 2050 
fontot nyom; a gyertyatartó a jeruzsáleminek mintájára készült, 
és szobortalajnak is beillenék. A padlat márványai, — febér és 
fekete szinek váltakoznak — oly nagyok, minőket sehol sem 
láthatni, harmadfé.l millió reálba kerültek. A nagy tabernacu-
lum aranyozott ezüstből készült. A nagyság arányát minden 
részletben követték, innen támadt a jóltevő harmónia, mely ál-
tal a mérhetlen tömeg kecses behízelgő alakot nyer. 

Grautier mondj a, hogy e templom gazdag műkincseit leírni 
akarni, hatalmas hóbort, insigne folie, kívántatnék Elnyom a 
nagyszerűség; a mindentlátás vágya és a lehetetlenség közti 
harczból fejbojditó lázt kap az ember. Sokan mégis megkísér
tették, de utóvégre bevallották, hogy ez lehetetlen. Csak oltárai
nak képei megtöltenének egy muzeumot, melyhez érdemes len
ne vasutat építeni; bármi messze lenne, kifizetné magát. Dolgo
zott rajta 45 építész, 67 szobrász, 38 festő, 23 vésnök. 

Epiteni kezdte a sevillai káptalan 1401. azon szándékkal 
hogy ne legyen hozzá hasonló. Bevégezték 1519-ben, tehát to
vább egy századnál dolgoztak rajta, és mindig a leghiresb mű
vészek, a kiket csak megkaphattak, mert az Istennek a legjob
bat kell felajánlani. Van 93 ablaka, melyek színes üvegei fi
nom munkát árulnak el, 37 kápolnája hemzseg a különféle 
műkincsektől, azért csukják is vasrácscsal szakadatlanul. 

Mi egy jó öreg vezetése mellett nézegettük, (volt szerzetes 
testvér, a zárdák eltörlése után ciceronekenyeret eszik, esclaus-
trado) s az emlékezet homályából csak Murillo paduai szent 
Antala és Őrangyala világlik elő. Az átszűrt, többé nem is 
küzdő jámborság, az istenihletség, az égi kéj valódi jelensége. 
Vezetőnk figyelmeztetett szent Antal lábának ujjaira, melyek 
térdelés közben természethiven meghajolvák, ez különösen tet
szik a festészeknek. E képre monda |Gautier Theophil, hogy a 
festés varázsa ennél tovább nem mehet, ez a képirás végső sza
va. E remekmű a keresztelő kápolnában vagyon. A másik kép 
a diszkapu jobbján lévő oltáron van, szintén Murillóé, és tárgya 
az őrangyal, a mint egy kis gyermeket vezet, amott az Isten ere
jében való biztosság, emitt a bizalom remek kifejezése tükröző-
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dik. As angyalban a kőnnyüs^j, a gyermekben a nehézség, 
amott a szellem lebbenése, itt a test elmaradása van szólóan 
előadva. IsTem bolygatom tovább a képeket, mert csak veszte
nének a leirás által. 

A karban 27 ülőhely vagyon. Az egész silleria finom fa-
ragványu munka. Székek felett szemben egymással, két oldalról 
vannak az orgonák; sípjaik nemcsak fölfelé nyúlnak, mint ná
lunk, hanem vízszintesen is, mint ostromra kiállított ágyuk, 
hangjok igen szép, főképen a piánokban utánozhatlanok, de né
melykor fülsértően recsegtek. A coro és disz'apu között egy 
kőlapon ilyen felírás vagyon: 

A Castilia y a León, öastilia és Leonnak, 
Nuevo mondó dio Colon. Uj világot ada Oor&mbus. 

Itt fekszik Columbus Ferdinánd, Kristófnak fia, ki gazdag 
könyvtárát a székesegyháznak hagyományozta. A nagyhéten 
itt van felállítva a nagyszerű szent sír (monumento) ; négy eme
letre oszlik és 120 láb magasnak mondják. A sekres
tyések állítása szerint itt a nagyhétben több gyertya ég el, mint 
Rómában egész éven át (?). Nagyszombaton glóriakor egy pilla
nat alatt esik le a templom gyászburkolata, és mozsár durro
gása benn a templomban elsütve jelenti a keresztények örömét. 

A Sacristia mayor és a Sala Capitular kincseit nem lát
tuk, mindenféle ürügyek alatt halogatták az engedélyt 5 az ol
vasó, ha Sevillába talál menni, ne engedje magát elriasztani, 
mert főképen az utolsó világhírű. A leírásból tudom, hogy itt 
van Zurbaran Justa és Rufioa-ja, kik Sevilla védszentjei. Se
villai, trianai eredetűek, s vértanúhalállal multak ki. Sokszor ta
pasztalták esedezésök eredményét, de főképen 1504-ben, mi
kor egy irtóztató orkán számos házat felforgatott, a két test
vért látta a nép, miképen tartják Giraldillo-t,(a torony 
szobrát,) a hit jelvényét. A Giralda az ő védnökségök alatt áll, 
innen van, hogy közönségesen a Giraldát tartva szokták a két 
szüzet festeni; a szobor pedig azóta a város palládiuma. Beszé-
lik, hogy 1843-ban, mikor Espartero a várost bombáztatta, e két 
szűz vezérlete alatt angyalok védték golyóktól Giraldát. A két 
szűznek képét a múzeumban is fogjuk látni Murillótól. 

Láttuk azonban a capilla real-t, mely kis templomnak ne
vezhető, mert 80 láb hosszú. Itt fekszik szent F e r d i n á n d 
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X. A l f o n z , B e a t r i x királyné és a hírhedt P a d i l l a . Ezen 
kápolnának van külön káptalana, tagjai elválva a többiektől, 
külön végzik naponkint a zsoltárokat és az énekes istenitisztele
tet. A nagy káptalan 24, a kisebb vagyis a királyi 8 tagból áll. 
Egy királyi kanonoknak fizetése 12 ezer reál (1200 frt.) A töb
bieké 800 és 1400 frt. közt váltakozik. 

Végre meg kell említenünk a székesegyház udvarát, mely 
a Giralda tövében, a régi mosea helyén narancsoktól hemzseg, 
azért patio de los naranjos-nak hivják. Közepén az obligát szö
kőkút, melynél az arabok vallásos mosakodásaikat végezték. 
Valahányszor megizzadva a templomot látogattuk, itt hüsültünk 
a naranes-illatárban. Az udvar kerítését épületek képezik, mely
nek fülkéiben szent szobrok állanak. Van itt egy „ecee homo," 
ennél mindig találtunk imádkozókat, késő este pedig sokan 
gyűltek e szoborhoz és szent énekeket zengedeztek. — Ritka 
templom, melynél az arab (a Giraldá-n), goth és a renaissanee íz
lést lehetne egyszerre tanulmányozni, mert az utóbbi is minden 
korszakaival van képviselve, a mellékkápolnákon. 

Sevilla világnevezetességei közé tartozik, hogy Murillo itt 
született, élt és meghalt. Van egj tőle nevezett tér, hol érezszobra 
is áll; a templom, melyben megkereszteltetett, a Magdolna terén 
állt, hol a mi fondánk van. A házat, melyben meghalt, szintén 
láttuk, egy fekete tábla jelenti a gy ászeset et. A Murillo-téren 
van a tartományi múzeum, hol tőle sok kép őriztetik, ide igye
keztünk. Előbb azonban álljon itt néhány szó élete felől. 

A sevillai festőiskolának alapitója Sanchez de Castro, a 15-
dik század közepén. Az ő korába esik a szobrok festése, melyek 
közöl a spanyol templomokban ilyen sok remekmű őriztetik. 
Megalapították hirét: Vargas, Fernandez, Herrera, Pacheco, 
Jüan de Castillo, ez utóbbinak jutott a szerencse, hogy Murillo 
volt tanítványa. Született ez utóbbi, 1617-dik év végén, és 1618-
dik évi jan. 1-én megkereszteltetett Bartolome és Esteban (Ist
ván) nevet kapván. Atyja Gaspar István, anyja Perez Maria, 
szegények voltak. Murillo nevét;nem tudni honnét nyerte. Mond
ják, hogy mint gyermek, művészi hajlamait az által árulta el, 
hogy minden iskolakönyvét, sőt a falakat telepingálta saját al
kotású alakokkal. Csakhamar Castillo műtermében találjuk. 
1828. meghaltak szülei és Jüan Logarez sebész lett gyámja. 
Castillo 1840-ben Cadizba ment lakni, s a 22 éves ifjú magára 
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hagyatott Sokat dolgozott ekkor, és pedig csak vásári munkát^ 
pára la feria. Ugyanis minden csütörtökön yolt a sevillai piaczon 
képkiállítás, hol a keresletet főképen azok alkották, kik a ten
geren túli tartományok számára szállítottak képeket. Ilyen nép
nek festett a lángeszű ifjú, s amellett, mig százan és százan 
"becstelen képek festésével aranyokat sepertek össze, Murillo 
megmaradt szűzi érzelmeiben, ecsetét solia be nem undokitotta. 
Csak igy képesült arra, hogy az Immaculata-t oly fönségesen, oly 
ihlettel tudta festeni, mint sem előtte, sem utána egy mű
vész sem, 

Mig társai, mint Alonso Cano, a granadai festőiskola ala
pitója, a világban jártak és tapasztaltak, Murillo-t szűk anyagi 
körülmények Sevillához csatolták. Elhatározta ugyan többször, 
hogy legalább Olaszországba megyén, de eredmény nélkül, a 
körülmények ugy hozták magukkal, hogy merőben spanyol 
maradt. Erős munka után több táj-és szentképet állítva előj 
sikerűit Madridba mennie, hol a híres Velasquez a királyok 
kegyencze megszerette, s az ügyes fiatal embernek védője, 
barátja lett. Bejárt az Escorial és a főváros képtáraiba, s három 
év alatt nem tett egyebet, mint másolta Tizian, Van Dyck, 
Kibera, Rubens és Velasquez képeit. Ekképen tanult és érett ott
hon meg, belátta, hogy fölösleges Holland- vagy Olaszországba 
mennie. A másolati évek multával nem volt nyugta Madridban, 
el nem fogadta védnöke ajánlatát sem, ki segélyt nyújtott, hogy 
Madridban telepedjék le, ezokon 1645-ben Sevillába tért 
viszsza. 

Első híres munkája volt egy ferenczi zárda számára készí
tett 11 kép. Oly kevés pénzt koldultak össze a szerzetesek, hogy 
ily csekély összegért egy festő sem akarta a munkát elvállalni; 
Murillo vállalkozott s csak nagynehezen kapta meg a munkát. 
Azonban amint kiállította képeit, híre meg volt alapítva. Alta
lános bámulat és magasztalás tárgya lett, s mint Spanyolország 
első festőjét kezdték emlegetni. A képek a zárda lerombolása
kor elvesztek, csak egynehány menekedett meg Európa képtá
raiba. Dolgai most jól folytak, jövedelme nagy lett. 1648-dik 
évben elvette Donna Beatriz de Cabrera y Sotomayor leányt, 
kivel boldog házasságban élt; volt egy leánya és két fia. Ezen 
időre esnek remekképei, mint Izidor és Leander, az emiitettük 
paduai Antal; továbbá a „concepcion" a szeplőtlen fogantatás 
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számos alakjai, melyek mind megannyi műremekek. 1669-ben 
festészeti akadémiát alapitott, melynek ő és Herrera voltak első 
elnökei. A tartományi múzeum egyik termében láttatok a tagok 
arczképei, ott láttam Murillot is ; szép fiatal ember, szemeiből 
sugárzik a lángész és lelkesedés. Akkor Lonjá-ban tartották ülé
seiket, melyekből minden dobzódás, káromkodás, sőt minden 
olyan beszéd is ki volt zárva, melyek nem vonatkoztak a mű
vészetre. Öreg korában Madridba bivta II. Károly; de Murillo 
a meghivást el nem fogadta. 1680-ban Cadizba ment, hol a ka-
puczinusok templomában szent Katalint volt festendő, amint a 
kis Jézussal eljegyeztetik. A kép nagy volt, végéhez közeledett, 
mert néhány hónapja dolgozott már, és pedig nagy előszeretet
tel. Amint egyszer az állásról lement, elcsúszott, és esés közben 
nagyon megütötte magát. Sevillába visszatért, a baj nagyobbo
dott, mindinkább gyengült, mire 1682-diki ápril 3-án meghalt 
éleiének 64-dik évében. Végszava fiának neve volt. A termé
szet gazdag adományait ő csak kettős igyekezettel tetézte, so
kat imádkozott, sokat tanult és dolgozott. Ez volt a két 
szárny, melyeken repült gazdag teremtő ereje. 

A tartományi múzeum a Murillötéren van, egy régi „La 
merced" nevű eltörlött zárdában. Előbb megnéztük Murillo 
szobrát' az akáczlombozatu téren. 1864-dik jan. 1-én leplezték 
le a Don Sabino Medina által mintázott, és Parisban bronzból 
öntött álló szobrot. Egyszerű izlésteljes ruházata, és művésze
tének ecsetteli jellemzése általánosan tetszik. A múzeum,mely
nek neve: Museo provinciai, escuela, y academia de bellas 
artes, többféle helyiségből áll, folyosóin is különféle müdarabok 
állitvák fel, bennünket a főterem, vagyis Murillo képei érdekel
tek, melyek az eltörölt templomban vannak pompás világítás
ban. Amint egy öreg ur bevezetett, monda: Miran senores las 
glóriás de Murillo. 

Ama kéjtengerből, melybe az idegen merül, midőn e képe
ket látja, vájjon miképen nyújtsak néhány cseppet az olvasó
nak ? Nagyszerű művek lehetnek, mikor a parlagi kedélyt is 
elragadják, annyira, hogy hónapok múlva is maga előtt látja a 
dicsőült szüzet, vagy ama árnyékalakot, mely öleli a megfeszí
tett Krisztust. 

Az 55-dik és 93-dik szám alatt van két „Concepcion," az. 
utóbbinak neve: Virgen del Padre, mert az Atyaisten látszik, 
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amint kedvtelve nézi Krisztus anyját. Az elsőséget az 5ö számú
nak nyujtom,melynek hü fényképét is árulták.Sok angyal körzi 
több csoportokban, lábai alatt a félhold. Mennyi élet és vidám
ság van ezen apró, szembetünóleg mozgó népben; hanem an
gyalok festésében másokkal osztja meg dicsőségét, utolérhetlen 
az Isten anyjának legeszményibb festésében. Ártatlan kedély, 
önátadó alázat, égi kéj s könyörgés, esedezés egyszerre fejezvék 
ki, ez arczban, szemeiben a boldogság könye alatt ég az Isten
szeretet tüze. A hit egyesülve a legnagyobb eszményitési képes
séggel kellett ide, hogy a szent szűzre felkiáltsunk: ezen te
remtmény ki van véve az emberi átok alól, ez a legtisztább 
szűz, ezzel az Istennek különös szándékai vannak, ezt a meg
testesülő Isten anyjának választotta. Nem földi asszony ő, ha1-
nem átszellemült nö, ki közvetítse az Istennel az emberiséget, 
mert csakugyan legelőbb benne és általa egyesült teremtmé
nyével az Isten. Az elragadtatásban, nem tudom hogyan történt, 
de mindig és mindenütt valami affectátiot vettem észre a Ma
donnaképeken; Murillo conceptioi ettől mentek. Erről meggyő
ződhetni, ha csak egy hü fényképről ismerjük is remekmüveit. 
Micsoda nyomorult ítészeknek tűntek fel ekkor ama profán és 
egyházi műbirák, a k i k a spanyol művészekről azt mondják, 
hogy vagy sötét naturalismus, vagy világias eszményitésben 
szenvednek, s más dőreséget beszélnek össze. Azt állítom, hogy 
Murillóban a ker. festészet tetőpontját érte el , és mig Rafael 
csak egy jeles madonnaképet festett, t. i. a Sixtusfélét, addig 
Murillo vagy tízben remekelt. Murillo képeit milliók szivdobba-
nása üdvözli. 

Franczia művészek azt a dicsőséget vakkantották k i , mi
szerint kételkedni lehet, ha vájjon létezik-e spanyol festészeti 
iskola. Itt verembe estek, hova henczegő nemzeti dölyfük ve
zette. Á ki csak betekint a képtárakba, észreveszi, hogy a né
metalföldi és a spanyol festészeti iskolák a legegyénibb jellemet 
hordják magukon. Voltak sokan közöttük, — értem a XVII-ik 
századbeli művészeket, a mikor virágzott és. meg is szűnt a re
meklés korszaka, — kik Olaszországban, mások, mint Mu
rillo, Madrid-.és Escoriálban tanulmányozták az olasz festőket, 
de mindamellett a spanyol iskolának nemzeti jellege leghatá-
lyosabb; köztök pedig Murillo, mint a nemzeti festészet hord-
noka emelkedik ki. Annál többre becsülöm, hogy nemzeti jel-
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legét a vallási eszményítés fölülmúlja, jobban mondva, ez amazt 
Örökiti; magasztosítja. — Valóban sajnálhatja Brunner*) is el
hamarkodott ítéletét, midőn Angelieo-t Murillo rovására dicséri 
s merészen állítja , hogy „némely kis Angelieo-madonnában 
több az igaz, mélyenérzett jámborság, mint Murillo Madonnái
ban, melyeket látott és melyekből azokra is következtethet, 
melyeket nem látott." Itt a következtetés rettenetes hiba, mert 
bámulata csak a koldus-gyermekeken végződik, a realitisticus 
irány remekein, és ha látott is Madonnát tőle, azt az anyagi 
kedvességben tündökölni látta, ami szintén földi érzemény, ha
nem az Immaculata Concepcio-kban egészen eszményi, egészen 
égből meríti színeit, művészete magasabban leng, mint a csil
lagjárás. Azt mondó vagyok,hogy ezen arczokról kell tanulni az 
imádságot. Meglehet, csak a párisit látta, melyért a Louvre 
480 ezret fizetett, hanem az nem a legszebb. Madrid- és Sevil
lában kell látni az eredetit, és ezután tessék elitélni Murillot, 
ha bírja. 

A 96. szám alatt egy kedves Anunciazio látható. Tetszett 
a szent szűz arczán a csekély meglepetés, amint azt vártam, 
mert ugy képzelem, hogy az angyalok királynéja megszokta az 
angyalok társaságát, azért nem ijedt meg, mint Jalabert képén 
fényképezve látom, hogy mintegy apprehendálva néz a kaczé-
ron belépő angyalra. Sugárzik továbbá rajta az Istenbeni biza
lom, s az akaratján való megnyugvás. Az angyal túlvilági kép, 
mintegy átlátszó lesz, s ha van az angyaloknak némi szellemi 
testök, mint némelyek állították, az a megjelenésben ilyen lehet. 
A 88. szám alatti 55Naciamentoa Urunk születése, ott félelemtől 
remegni látszik, gyengén sugárzik át az öröm, mert ez csak
ugyan döbbentő, észtámolyitó gondolat az Isten anyjának len
ni. A 90. szám alatt sz. Felixnek megjelenik az Isten anyja, 
kimondhatlanul ártatlan kedves kis anyácska. 

Itt van a Madonna de la servileta (52. sz. a.), a hagyo
mány szerint ezt Murillo .egy asztalkendőre festette, ama szer
zetes számára, ki mig a ferenczieknél dolgozott, kiszolgálta. 

A világhírű Thomas de Villanueva onnét nyerte neveze
tességét, mert ezt Murillo mondotta legszebb képének. A szent 
püspök a kegyesség megtestesülése, pénzt oszt ki a koldusok 

*) Heitere Studienuiid Kritiken in Italien. Bécs, 1866. I, 69. 
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között A koldusok oly élethű másolatai a templomok előtt ülő 
hivataltársaiknak, hogy a néző önkénytelenül a zsebébe nyúl, s 
követni akarja az alamizsnát osztó szent püspököt; égi és földi 
egyesülve van e képen; gyönyörű, az tagadhatlan , hanem el
végre mégis szebbek a madonnák. 

Hiszen Tamásnál szebb Ferenez is, midőn őt a keresztre 
szegezett Üdvözítő átöleli,ez assisi szent Ferenez egyik látománya 
szerint készült, és mint a merész conceptio és a remek kivitel 
példányképe gyanánt állíttatik elő. Korner a protestáns műked
velő ekképen szól róla: „Ha valaha azt mondták volna nekem, 
hogy van festő, ki arra vállalkozott, miszerint lefesti, amint a 
fölfeszitett Krisztus az elragadtatásban levő Ferenezet átkarolja, 
azt feleltem volna neki, az ilyen jelenetet szükségből festeni le
het, hanem örökre az nem szép, sőt eltaszító marad. Ámde Mu-
rillo lángeszének sikerül e feladatKrisztus ajkairól eltűnt ugyan 
az életlehelet, de teste még meleg, tagjai meg nem dermedtek 
még. A jobbik kar elvált a kereszttől és a szentet magához 
vonja. A szem immár megtörik, de kimenekül áldott szelid sze
meiből még egy sugár, a mely túlvilági kéjjel tölti el a szentet 
és elragadja, mire ő is az Üdvözítő felé emelkedik, A benyomás 
épen nem eltaszító, mert benne a szépségi eszmény legkevésbbé 
van megsértve. Ez valóban a rajzolat diadala!. A lehetetlent is 
legyőzte a lángész, — mondhatnók inkább legyőzte a hit , mert 
csak a hit, mely hegyeket visz át, festhetett ekképen." 

Mint a női szépség eszményei említendők még szent Jusz
tina és Eufa, Sevilla védszentjei; ezek is behizelgik magukat az 
emlékezetbe, ugy hogy többé nem súrlódik el képök. N*em sza
bad megfeledkeznünk egy szent Ágostonról, ki a szent szűz 
elében pihenő Jézusnak nyíllal átszűrt szivet ajánl. Az Isten 
anyja spanyol jellegű arcz. 

Ezen múzeumban, mely az eltörlött kolostorokból kapta 
kincseit, van 22 Murillo-kép, ekképen a madridi után leggazda
gabb, nem csak számban, hanem mübecsben is. Ha már most 
ezekhez veszszük a székesegyház 17,a különféle magángyűjte
ményekben lévő 60 képét, Sevillában 99 Murillo-kép őriztetik. 

A szobrok közt említendő Martinez Montanez szent Do
monkos festett szobra ííból, meg egy Ecce homo, melyekben a 
természetesség döbbentől >g hat a nézőre. Egyéb szobrai az Ita-
lica-ból valók, hol a régi Hispalis feküdt. Vagy 4 festő máso-
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latokat készített. A vezető nagy csodálkozásunkra mondotta, 
hogy három hónap óta mi vagyunk első látogatói a múzeum
nak. Non comprendo* 

A fegyvergyár és ágyúöntöde mellett van a híres „La 
caridad" kórház, melyben Vincze-leányok ápolják a betegeket. 
Eredete a következő: Volt a 17 században Sevillában egy vesze
kedő, buja. kalandor, Miguel de Mannára Vicentello de Leea, égi 
jelenés folytán niegtért,mire azontúl egész életét jóságos cseleke
detekre fordította. Ezen időre esik, hogy Murilloval is megba
rátkozott. 1671-ben alapította a la caridad kórházat, s templo
ma feldíszítését két festészre Murillo- és Valdes Leal-ra bízta* 
A kórház mai napig is áll. Belépve udvarára, a falon keresztet 
és kineszközöket láttunk kifestve, aláírva: „haec sünt arma 
fundatoris nostri." Ezek alapitónk fegyverei. A kapus csenge
tett s egj apácza megnyitotta a templomot. Az oltáron egy fi
nom fadombormü, épen másolta vászonra egy festő, ha jól em
lékszem, urunk sirbatétele. Figyelmünk Murillo Mózesében 
pontosult össze. A főoltár két oldalán van a két nevezetes kép, 
vízirányos szélességben. Az első Mózes, ki mint próféta, a föl
dieken felül álló égi követ, nyugodtan és örvendve áll a szom
jas tömeg előtt. A zsidó nép a forrás felé epedő száraz ajakkal 
rohan, a nép ez okon s e d-nek nevezi, a mi annyi, mint szom
júság. Egy fiu lovon, és egy leányka mellette, Murillo gyerme
keinek arczképei. A másik: J?Pan y Peces" név alatt ismeretes, 
tárgya a csodálatos kenyér szaporítása a pusztában. Szintén 
Murillo ecsetének müve. Volt itt még öt kép, ezeket a franczia 
tábornok S o u 11 elrabolta. 

A templom közepén van Jüan de Diós, amint az általa alapi-
tott kolostori kórházba egy beteget vállán czipel. Már-már leros 
kad a teher alatt, mire egy angyal megosztja vele a terhet. E te
kintetben ez Murillo legszebb képe ; ezen fénykezelés által sike
rült tökéletesen előállítani szent János földöntúli varázsteljes 
szépségét. A kar alatt van Valdes szintén híres müve, egy el
rothadt püspök megnyitott sirja. Ez aztán a vastag realismus, 
mely az absurdumig megy, mert mit ér a művészet, ha bezárja 
maga előtt az eszményités lehetőségét is. Murillo mondata e kép 
felett teljesen igazolva van, kivéve a bókot, a melyet a jó lélek 
tett bele. Ugyanis, midőn kérdezte, mi a véleménye felőle, 
azt felelte: Komám, ki e képre tekint, fogja be az orrát, oly hü. 
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Mig mi a műkincseket néztük, az apácza imádkozott, azután is
mét beterítette függönynyel. 

Ezen kórházra egy jótékonysági testvérület ügyelt fel, 
melynek tagjai szegények ápolása, nyomorultak eltemetése vé
gett egyesültek, sőt bármely szerencsétlenség enyhítésére 
vállalkoztak. Minden párt képviselve van benne, azért 
most, a hogy ujolag eltörölték a szerzetes rendeket, egy 
respublikánus vagy progressista erősen óvást tett ezen rendsza
bály ellen, miután, úgymond, semmiféle alkotmánynak sem volt 
eddig akadályul az irgalmasság. Aláírva:-Eui 'z . Ugyanezen 
zárda érdekében felszólaltak a sevillai nők is, S e r r a n o tá
bornok- és ministerelnökhöz.*) 

A székesegyház tőszomszédságában van a ^Lonja^ a bör
ze ; neve el consulado. Nagyszerű szép palota, hol a boltozat is 
faragott négyszegkövekből épült. Bevégezte II. Fülöp alatt 
1585. Herrera. Itt székelt hajdan az indiai nagytanács • most 
e helyütt van a törvényszék és az indiai irattár (archivo de las 
Indias), melyben minden papírdarab, amely Amerikára vonat
kozik, a fölfedezéstől egész a gyarmatok elszakadásáig, őrizte
tik. Mindéi) köteg hátán föl ^ an jegyezve a tárgy és idő, melyre 
vonatkoznak, az egyiknek czime volt: Periratok Columb Lajos 
czimei ügyében. Az irodában láttuk Columbus Kristóf ere-

*) A sevillai hölgyök óvást tesznek a 75 templom eltörlése ellen 
melyeket a junta elpusztíttatni rendelt. Az oct. 15-ei okmányban többi 
közt eképen szólnak: „Hetvenöt templom, melyek ivei alatt őseink 
nyugszanak , melyek keresztkútjainál gyermekeink keresztény katho-
likusokká avattattak fel , liol Istenünk imádására gyülekeztünk, 
e templomok, melyek nem államköltségen, hanem fiilérinken épül
tek , melyekhez azért elévülhetlen jogaink vannak,; a forradalmi 
junta rendelete folytán ^tökéletes, azonnali lerontásra kárhoz tat-
vák, mi szükségkép sok műkincs elvesztésére vezetend. Emlék, 
hagyomány, nemzeti dicsőség, vallási érzelem, minden egyszerre támad-
tatik meg emiitett rendszabály által, és általános elégületlenséget támaszt," 
anélkül, hogy a haza üdvével, vagy a forradalom diadalával egybefüggne. 

Kezeinket szivünkre téve magunktól kérdjük, nincs-e az ég alatt/ 
ki a bajon segíteni tudna? ós a mi anyai, gyermeki, spanyol sziveink azt 
válaszolják, hogy a ki tud, és fog segíteni, az excád, a hadsereg feje, a 
kormány elnöke, a nemes bátor keresztény tábornok. Mindé czimeken 
kérik Excádat a sevillai nők, hogy gyorsan hozzon segélyt, szüntesse meg 
aggályainkat, mentse meg a műemlékeket, és bíznak abban, hogy ki fog
nak hallgattatni !" 



deti arezképét. Epén nem oly genialís, boclrosfejü arcz, mint 
annyiszor festve láttam, hanem szelicl nyájasság; jószívű kedé
lyesség, s ama jámbor lelkület, melynek tanúja ama sok dicső telt, 
tükröződnek arczán. Itt tanulmányozta Washington Xrviog Co-
lumbus élctadatait, mielőtt megírta volna életét; itt őrzik Co-
lumbus eredeti levelezéseit Izabella királynőliez. Egy már
vány csigalépcsőt is mutatnak, melyet az építészet remekének 
tartanak. 

Több magán képgyűjtemény van Sevillában,—h*>l szintén 
elég Murillo-t találhatni. Mi csak egyet látogattunk meg, mely 
Manuel Lopez Cepero név alatt,(Plaza de Alfaro téren, 7. szám 
alatt,) ismeretes. Alapitója székesegyházi kanonok volt, s mint 
nagy műértő, a sevillai academia delas bellas artes elnöke nagy 
szenvedélylyel gyűjtötte a becses képeket, most örökösei bírják, 
és a birtokos uv a legnagyobb szívességgel maga szokta körül
vezetni látogatóit; ma azonban épen elmenőben volt, sajnálva 
monda, hogy nem teheti m-:g a neki kedves szolgálatot. Adott 
azonban „catalogo-t,44 melynek nyomán indulhattunk. A paí!o 
rendkívül finom illata virágokkal volt tele, ponyva fedte állan
dóan, mert az udvarfalak is képekkel voltak ellepve; ilyen vi
rágos műtárlatot ritkán láthatni. Van benne 87S kép, és 11 
szobor. Minden nevesb spanyol festő van benne képviselve. Mu-
rillo szent Sebestyénje és egy Immaculatájaa legjobbnak mon
datnak itteni müvei között Ez utóbbin eme felirat vagyon: 
tiszteld atyádat és anyádat. Exod. 20, 12. Ami a képnek igen szép 
magyarázatát foglalja magában. Van vagy 20 képe e gyűjte
ményben. Itt láttam Murillo tervezetét azon nagyszerű Madon
nára, mely a magyar academia képtermében van, hol szűz Má
ria karján kenyeret oszt a kis Jézus. Tetszett még egy Mag
dolna, kisirt szemekkel, s nem buja képpel, mint annyiszor lát
hatni. Leginkább megmaradt emlékezetünkben egy Ecce homo. 
Azt gondoltuk, hogy domborvQset, oly megkapó árnyalatai 
Tannak; tartják is üveg alatt; a plasticus láttávlat remekének 
mondatik, Van itt több kép G omez, Murillo tanítványától is, 
kiről egy adomát hallottunk. Volt Murillonak egy rabszolgája, 
ki a festéket készítette ; amint a művész egy alkalommal távol 
a háztői volt, a szolga egy Madonná-n néhány ügyes vonást 
téti;. Hazajött Murillo és legott felősmeríe, mi történt, keményen 
•elővette s miután az beismerte naerónyét, a művész felkiáltott: 

Spanyol itt, l o 
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Sebestyén, milyen szerencsés vagyok én, azt gondoltam, hogy 
csak képeket tudok teremteni, pedig festőt is alkottam. Fölsza
badította s egyike lett legjelesb tanítványainak, ki mint„Murillo 
négere" szokott említtetni. Láttunk itt továbbá „D ü r e r Albert 
iskolájából" való képeket, igy nevezik a német naiv patkós-
modort, pedig sokan hiszik, hogy Dürer magyar ember 
volt. Az olasz iskola is néhány szép példánynyal képviselve 
van benne , hanem leginkább Valdés, Morales , Velasquez és 
Zurbarán jőnek elő. Már 1880. nyilvános árverésben akarta a 
tulajdonos eladni, de nem sikerüli; csak angol győzi a nagy 
árakat. 

A képtárhoz nem messze mutogat] ák a házat, hol Murillo 
lakott és meghalt E tájt szűk, tekervényes, lejtős és rósz kö-
vezetü utczákon jártunk, mert ide még nem hatott az újítás, 
ezen városrész még megtartotta mór jellemét. 

Végre néztük a Monipensier- palotát, melynek San Telmo 
a neve. Á franezia exk irály fia c palotát rendkívüli fénynyel 
díszítette fel. Itt a szépség harmóniába is van szedve, nem lát
szik itt sehol rom, sem hanyagsága jele, hogy gazdája e Pyrene-
keri tul nyerte az Ízlést. E helyen hajdan még a Columbus által 
alapított tengerészeti iskola volt,* 168 l-ben II. Károly alatt ár
vaház lett, melynek növendékei a tengerészeire képeztettek kL 
1848. a királyné egy rendelete erejénél fogva Monipensier ber
ezegnek, mert elvette testvérét, adatott. Hosszúkás négyszög, 
szélein tornyok merednek. Túlzott, arab mozaikkal vegyitett 
diszitményei nem tesznek rósz hatást. A főkapu architectonikus 
magaslattal, zászló-doronggal pompáz. A palotát vasrács köri
tette, melynek hegyei arany liliomba végződnek. Mellék-kapu
ján sok katona őgyelgett, mert vagy két hava, hogy a herczeg 
elvonulni volt kénytelen, amikor alig 48 órát engedtek neki 

-pakolásra. Ugyanis híre futamodott, hogy Prim és a többi for
radalmárokat ő segiti pénzzel, ezokon távoznia kellett, és kato
naság foglalta el palotáját. Szép kertjében hűsültünk vagy fél 
órát; gazdag afrikai növényekben, és édesillatu virágokban. 

Sevilla ügyes tánezos nőkről is nevezetes; tánezot azon* 
ban egész Spanyolországban nem láttunk, ha csak azon estén 
nem, mikor az uj téren kis lányok ugráltak. Van egy spanyol 
közmondás, mely szerint a sevillai nő már anyja méhében tán-
czol. Es igy a mi némelyek izlése szerint egyedül érdemli meg* 
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hogy Sevillába menjünk, azt én nem láttam, tehát az „el ole, 
fandango, bolero, eachuca, inijares (ugroncztáncz), fallero de 
Xeres" stb. észbontó iánezokról, a melyekben minden báj ki 
van fejezve, semmit sem szólhatok. Vannak ugyan táncztárstila-
tok, melyek a nemzeti lejtőkéi; előadják, amidőn aztán guitare 
mellett is castagoettes csattogásaiban, nemzeti öltönyben járják a 
párok, Mi nem láttuk, mert ilyesmire költséggel nem rendel
keztünk; hanem Miksa császár erre utazván, felfogadott egy 
ilyen társulatot egy estére, s azt mondja, hogy a ki nem látta a 
bikaviadalokat és a íánezot Spanyolországban, nem ismeri e 
nemzetet. Ekképen magamra olvastam Í\Z Ítéletet, hanem mások 
nem ítélnek igy, csak azt mondják , hogy a sevillai nők köny-
nyüségét, ternészetes grátiáját, szép büszkeségét, kedves daczos-
ságát csak tánezközben lehet kiismerni. Tehát csak ennyit 
vesztettem. 

Hallottam és olvastam is, hogy Sevillában Űrnapján az 
oltári szentség előtt gyermekek nemzeti tán csőt járnak a temp
lomban. A sevillai ezt természetesnek tartja, ugyanis a vallás
nak mindent kell összefoglalnia., tehát a művészeteket is. Ha 
már mindennel hódolunk Istennek, szükségképen a tánczczal is, 
mely szintén művészeti ág. Nem egyéb ez, mind kifejezése a 
val'ás egyetemességének, mert a vallás semmi sem, ha nem 
minden. La religion ri est rien, si elle rí' est pas tou-. Stael. Sokat 
kell bírnia a vallásnak, hogy ezt is elfoglalja, vagyis csak igen 
vallásos nép lehet az, mely igy is dicsérheti Istenét. 

Az olvasó, ha valaha e sorokkal kezében indulna Sevil
lába, nézze meg a „P i l á tus" -háza t . A XVI, században épít
tette Ki v e r a Frigyes, a jeruzsálemi pilátusház mintájára, s 
most Medinaceli herczeg tulajdona. Dicsérik arab ornamenti
káját; mi nem láttuk, mert jobban esett a pihenés, mint jár
kálni a 30 foknyi melegben. Továbbá nézze meg a híres szivar
gyárt, mely csaknem az egész országot látja el dohánynyal, 
szivarral és burnóttal. Mi a fabrica de tabacos-t csak a GHralda 
tornyáról láttuk; mint valami királyi palota, oly monumentális 
külseje van. Azt mondják, hogy 5000 Lány és asszony dolgo
zik benne, nevök cigarreras. Alapitotta 1757-ben VI. Ferdi
nánd király. Végre, ha az utazónak sok pénze lesz, lovagoljon 
ki Trianan keresztül az Italíca-ba, itt terült el valaha a város, 
Divi Tr&jani civitas. Scipio Africanus gyarmatositá kiszolgált 

13* 
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légionáriusokkal. Az arabok inkább szerették Sevillát, mire 
amaz elpusztult Most is megvannak Málló romjai, ásás közben 
fegyvert is találnak; árulnak ott azonban hamis vasakat, éreze-
ket, melyeket római emlékek gyanánt adnak el, pedig még ta
lán jó kedvvel kalapál az a sevillai lakatos, aki csinálta. 

Ami az emberek szépségét illeti, aláírom Korner vélemé
nyét, aki eképen szól: „Retteneíes sok bolondot beszéltek össze 
az andalusiai, névszerint a sevillai nők szépségéről. Az andalu-
siai, valamint az egész spanyol nép asszonyai, azon előnyben 
részesülnek, hogy tiszta fajt (race) képeznek, van általános, 
markirt jellegök. Ha már most valaki közép Európából, vagy 
Éjszak-Amerikából jo, hol a nemzetiségi jellegek tigy összeke
veredtek, hogy elenyészettnek lehet mondani, az itteni jelenség 
sajátos kellemmel hat r á ; azt azonban korántsem lehet állítani, 
hogy a határozott jelleg legott a szépség eszményét is helyet
tesíti, s igényeinek megfelel. Meg vagyok győződve hogy Pa
ris-, London- és Bécsben a felsőbb körökben több szépséget le
het találni egy este, mint Sevillában egy hét alatt." Végre azt 
a megjegyzést teszi, hogy a férfiak sokkal szebbek, mint a nők. 
Egyébiránt nemzeti érzelmeiknél fogva méltán dicsérendők, 
mert a közmondás szerint is a sevillai nő mantlllájában e két 
szó vagyon: Éljen Sevilla! 

Tiene la Sevillana 
En su mantilla, 
Un leti'ero. que dico : 
ViTci Sevilla. : 

Két napi időzés után az elmenetelre kellett gondolnunk. 
Ugy éreztük, hogy Sevillától talán legnehezebben búcsúzunk 
el. Nem hiába „Spanyolország gyöngyé"-nek nevezik; ez a 
„bor és dalok" hazája, ez a „királyok városa", mert Hispal phö-
mezi királytól kezdve, a királyok mindenkor szerettek benne 
lakni.*) Mikor Július Caesar elfoglalta, 45-dik évben Kr. u. sz. 
e. saját nevéről Júlia Romániának nevezték el; az arabok mel
lőzve Italicat, Isbilia-t kedvelték, miből Sevilla lett. Ferdinánd 
és Izabella emléke oly kedves, hogy magán házakon, házi esz-

*) Florez szerint Seplisla, Spela phoeiúci szótól kapta volna nevét, 
ami azon nyelven rónaságot jelent, s 0 tokintotban raegföfalö neve 

' Serillttriak. 
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kőzökön is többféle képletben vagy talányban látható; PélcL 
Tanto monta, (Fernando, como Izabel.) Annyit ér Ferdinánd m:nt 
Isabel, inert mindketten nagyokat müveitek, s ez alatt nyil és 
járom, jelvényei a mór uralom megszüntetésének. Arra is büsz
kék a sevillaiak, hogy nálok kezdődött a szent inquisiíio. Van 
valami igazság ama közmondásban is, hogy kit az isten szeret, 
azt Sevillába küldi lakni. A quien Diós qniere bicn, c-n Sevilla 
le da de comer. Végre valószínű egy másik közmondás is, mely 
szerint legszebb vidék az, melyet a Baetis (Quadalquivir) mos, 
s ebben legszebb az, melyre Griralclá tekint. 

Lfi mejor tiorra ele Evpaiöa, 
Aquella que ei Batis bana. 
De la que el Betis roclea, 
La que la Giralda ojea. 

Fondánkban nem igen húztak meg; 14 reál a szoba, 
ugyanannyi az estebéi;mert 2-ar napjában nem tudtunk enni,ehez 
csak két font szollőt számítva, egy font 4 quarto, kijön az egész 
napi költség. A déli tálalás, mely 3 ételből áll s villás reggeli, 
— almuerzo a neve,—12 reál; hanem délben rendesen elvoltunk 
foglalva, nem érkeztünk enni. Ami fondánkban (Paris) egyébi
ránt egész nap tálaltak, két szakács felváltva működött. Az ud
varon márvány-padlat, virágok, az asztalokon újságok, a fala
kon képek, melyek angolokra várakoznak, hogy mint Murilló-
képek eladassanak. Az itt uralgó udvarias gyöngédség jelzésére 
elég legyen megemlítenem, hogy ama helyeken, melyeket egye
bütt a 100. számmal szokás jelölni, szállodánkban ilyen feliratú 
tábla függött: Jardin de los caballeros, és egy másikon, jardin 
de las senoras. Urak és hölgyek kertjei, Valaki meg oda irta: 
Please adjust your dress before leaving. Szedje rendbe ruháját, 

A dispaeho-ba holminkat, a muchaeho — házi szolga — 
által vitettük, kit két reállal elegendőkép honoráltunk. A hiva
talnok a szomszéd kávéházba (niveria, havoda, jég helyett hó
val dolgoznak) küldött, hogy hűsben várjuk az omnibus elin
dulását. Házalók férfinapernyővel kínáltak, itt az urak rende
sen használják; hanem a meglehetős durva anyagból készült gi-
tasol-ért 24 reált kértek. Itt is két reál veszteséggel váltották 
fel napoleondorjainkat, azt is csak a „cambio" váltóhlvatalban, 
egyebütt el sem fogadták ; egy boltban inkább elhagytak menni 
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haLar kiválasztottunk már egy tuczat fényképet, semhogy el
fogadták volna a franczia pénzt. Kérdeztük: hiszen mindont 
Franeziaországból hozatnak, mivel fizetik ? Spanyol pénzzel. 
A nemzeti dölyf abból is vár kielégítést, ha saját pénzzel 
fizet. 

Az ujtéren rekkenő melegben omnibusra ültünk, mely az 
alcazar kertjei mellett *a cacliz-i vasútra vitt. Lehetett 4 óra délu
tán ; mindenki aludt, csak az ujtéri narancsfa- öntözők dolgoz
tak, patakokat eresztvén a fák között futó vályúkba. Mikor a 
waggonban ültem, tetőzött a meleg, mérsékelt babyloni kemen-
cze volt ez, meg is sültünk volna, hanem amint a vasút megin
dult, a szellő hűsítette a levegőt. 

IX. 

Cadíz. 

Ugyancsak meguntam én az aloét és cactus opuntia-bok-
rokat; ismét kisértek az egész vasút hosszában, még a holdvi
lágban is kivettem, mintha ökleiket szorították volna rám fe-
nyegetődzve. A Nomenclator botanikus-ban 150 faja számítta
tik elő; talán minden faját termesztik itt, annyi sok van minden
felé habár én egyformának véltem parlagi szememmel. Mások 
is megjegyezték már, hogy van a cactusban valami gonosz csípős 
satyra, mely ugylátszik egymásután ölti ki nyelvét az átmenőre. 
Hegyes leveleit a spanyolok igen helyesen az ördög fogpiszká-
lóinak nevezik, mundadientes del diablo. 

A harmadik helyen utaztam; egy jó paraszt ember ült 
velem szemben, kivel értelmesen lehetett beszélgetni, mert olva
sott ember volt, sőt útra is vitt magával könyvet, Pougetnek 
franoziából fordított munkáját, melyben kérdések- és feleletek
ben az egyház dogmái és szertartásai magyaráztatnak. Mert 
nem kell gondolni, mint némely utazó ki is nyomatta, hogy a 
spanyol nép között a könyvtudó ember ritka, mint a fehér 
holló; én nagyon sokkal találkoztam a parasztok, közkatonák 
közöl, kik nem csak olvasni tanultak, hanem szorgalmasan ol
vasnak, amint az nem csak tiszta nyelvezetökből, hanem okos 
beszédjökből is kitűnt. Nem tudom, hol lépett ki, helyét egy 
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dagadtképű beteges :ember foglalta el, ki sebeit kötözgette. Na
gyon elundorodtam látásán, s már is föltettem magamban, hogy 
inkább a második helyen fogok utazni, hanem megszüntette a 
felháborodást annak bővebb elgondolása, hogy hiszen ezt az 
embert betegsége miatt nekem szánnom és szeretnem kellene, 
mert a beteg, a szenvedő ember Krlstusnak képmása, hogy érte 
is meghalt az Isten fia, hogy az emberiség érdekegységénél fog
va talán másnak biinei miatt vérzik nyaka, és sóhajt fájdalmai 
alatt. Ezen gondolatokra, melyek ugyan nem ujak, megválto
zott ezen szenvedő alak képzeletemben, nem undorodtam tőle, 
sőt beszédbe eredtem vele. Ekkor kitűnt, hogy minő nagy jel
lem, hogy mennyi búbánat és nyomor érte, hanem mindezt el
szántan, az ég akaratjában megnyugodtan tűri. Mily világos lett 
előttem ekkor, hogy a valódi felebaráti szeretet csak a Krisztus 
vallásában létezhetik, mert az undorító nyomort vájjon ki ara
nyozza meg, hogy bajlódjam vele? csak az örökkévalóság 
elég nagy arra, hogy megtagadjam magam, ezen kivül nincs 
elegendő indok, hogy gyakoroljam a szeretetet, mely önfelál
dozással jár. Nem ártani, nem okozni gyötrelmet lehet szána
lomból is, vagy a viszonzás félelménél fogva, hanem leküzdeni 
a természeti vonzalmakat csak akkor vagyunk fc épesek, hogyha 
Krisztus vérző alakja menny-eget biztosit számunkra. A ki ál
dozatra szólittatik, előbb körülnéz, merre van a kereszt, mely 
jutalmazni fogja. 

Este volt már, midőn X e r e z de l a F r o n t e r a-ba ér
tünk, és így a 34 ezer lakosú várost nem láthattam, Ami azon
ban legfőbb nevezetességét teszi, hires borát a helyszínén Ízlel
tem, sőt szőllőt is ettem, a mely sokkal jobb volt, mint a keser
nyés bor. A hires Xeresbor évenkinti termését 1500 tonnára 
becsülik (egy tonna .30 arrobas, egy arroba 25 fontnyi súly, 
vagy 1 és harmad akó). Sok pénzt szereznek példányszerü szor
galmuk által, már nem csak borból, a mely rendesen a nagy ke
reskedők hasznát szaporítja, hanem egyéb termékekből is, 
mert áldott e táj, s népe vidáman és kitartóan tud dolgozni. Azt 
vettem észre, hogy a templomokban egész Andalusiában sőt 
Madridban is, kizárólag Xeresbort használnak, a mi hatalmas 
összeget képvisel, mert állítólag csupán a sevillai székesegyház
ban 18 ezer palaczk fogy el évenkint (?). A xeres csak öt éves 
korában adatik kereskedésbe. 
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Á holdvilág fényesen megvilágította a rónaságot, melyre 
Xeresből kiérve jutottunk. Ezen térség volt Spanyolország Mo
hácsmezeje, mert 711-ben egy álló hétig mészárolták egymást 
góthok és arabok az ibéri félsziget birtokáért; itt tétetett a spa
nyol nemzet nyakára a nyolczszázados járom, melytől Izabella 
és Ferdinánd nagy erŐmegfeszitéssel elvégre megszabadították. 
Ha a keserűség a kínból, amelyet e nemzet móroktól szenve
dett, csak porszem válnék, egetverő, felhőtfogó pyramis emel-
kednék belőle. 

P u e r t o de S a n t a M a r i a , szintén csak a setétben. 
világolt 18 ezer lakójával Ennek eredetét Menestheusra viszik 
vissza, ki Trója ostromától jővén, alapította, nevéről is 
hívták: puerto de Menesteo-nak. A mórok elvonulván e partok
ról, lerombolták; bölcs Alfonz fölépíttette, s a mint a romokot 
széthányták, egy Mária- szobrot találtak, ez adott alkalmat uj 
elnevezésére. Tengeri kikötőjének fontosságát elnyelte Oacl iz , 
— S a n F e r n a n d o szintén oly nagy város, mint az előbbi,, 
s arról nevezetes, hogy IS 12-ben itt kiáltották ki legelőbb az. 
alkotmányt. Innen 10 perez alatt Cad iz -ban voltunk, (olv. 
Cadich) és a hotel de Paris-ba, ealle S. Francisco szálltunk. 
Tiszta lakszobák, pontos szolgálat, 14 reál egy nyoszolya. Mi
után kivessekedtük magunkat az omnibus-kocsissal, ki 4 reált 
kért, mert magánvállalkozó és nem mint egyebütt a szállodáé, 
fáradtan lefeküdtünk. Őrizkedni kell attól, hogy a szolgasze
mélyzetről meg ne Ítéljük a népet, mert ezek mindenütt egyfor
mák, hiszen csak nézzük meg-a pestieket, kitesznek az olaszo
kon is. Tengerpartokon pedig bátran mondhatni, hogy az em
beriség salakja lakik, eget földet pokollá változtat bármi nye
reségért ; leginkább a bárkások miatt irtózom a tengeri úttól, 
egyébiránt más ok miatt is, a mint látni fogjuk legott. 

Reggel a városba indultunk, s a tiszta egyenes, uj utczá-
kon, a tengerpartra igyekeztünk. Nincs itt nyoma régiségnek, 
de az arab építészetnek sem, a házak mind magasan vannak 
épitve, erkélyekkel, mirador-okkal, mint Sevillában, azonkivüí 
sok magánházon láttunk toronyféle pavillonokat, (azotéa) zász
lóval, hol a család tagjai estente hűsölni szoktak, A nép európai 
modorokkal bír, előzékeny, udvarias és gazdag. Lelkületre 
nézve ugyanazon mozgékonyság, túlzás, nagyítás, elegancia 
jellemzi őket, mint a többi andalusiait; Martialis költő nevezte 
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már: jocosa Gacles. Az asszonyokról pociig azt mondja: Impro* 
bae gaditanae ! Hogy már akkor tánczoltak a castagnettákkal, 
baetica crusrnata, = csattantyúk, szintén állíttatik. Iskola- és 
tanításban kitűnnek, azért nevezik művelt — culta -*- Oadiz-
nak. Az egész tartományban aránylag legtöbb iskolája van. A 
város 80 ezer lakóval bír, és nem igen fog nagyobbodni, habár 
az öregbedés minden föltételeivel bir, mert egy szirten áll, mely 
sziget gyanánt a tengerből kiemelkedik, és csak igen csekély 
szárazut által van az országgal összekötve, egyébkint minden 
oldalról mossa a tenger. Az összeköttetést kővel át lehet hají
tani. Szaporodván flakossága, csak uj emeletek, de nem uj ut-
czákba fogadhatja őket. Kikötője Barcelona és Malaga után 
következik. 

Cadiz Európa legszebb pontjai közé tartozik, levegője 
egészséges, azért mellbetegek is szeretik tartózkodási helyül 
választani. Mi is ahogy a magas sziklaparton járkáltunk, nem. 
tudom a finom reggeli szellő, az utczák tisztasága oközta-e, 
kedves hangulatban bámultunk a tenger kék vizébe. A tenger 
esöndes^és^nyugodt volt, mint egy ébredő gyermek. A tisztaság 
csakugyan vetélkedbetik a példabeszéddé vált hollandi tiszta
sággal, azonban ezen hasonlat kevés lenne a nagyitni szokott 
spanyolnak, ők azt mondják, Cadiz oly tiszta, hogy utczáiról 
asztalkendő nélkül lehet enni. Minthogy magaslaton van a vá
ros, erődös partjairól beláttunk a szárazföldre, és fehérlő falvai 
zöld üde virányban, városai a tengerparton, a reggeli nap pom» 
pájában tündököltek. Télen itt nincs fagy, nyáron nincs rekkenő 
hőség, mert a tengeri szellő hűsíti. A piaczon olcsóság, legalább a 
szőllőből mindenre lehet következtetni. Eitka hely vagyon Eu
rópában, melyben ennyi előny kínálkoznék. 

A parti sétányok között első az Alameda de Apodeca, 
mely a város éjszaknyugati részén nyúl el, tulajdonkép kert, 
ülő helyekkel, vasrácscsal; itt szokott összejönni az elegáns 
világ, de mi estefelé már elvitorláztunk, tehát ezt mások után 
tudom,'mi e sétán, csak a reggeli levegőt szívtuk. Megfordultunk 
a Hamilcar és Marzal - tereken is. A mint tovább menénk, egy
másután jöttek az erődök, megrakva ágyúval és golyókkal; 
légerő sb a S a n t a C a t a l i n a , mely rombolhatlan szirten 
épült és a város citadellájának tartatik. Oly annyira fel volt 
szerelve, hogy folyvást ama gondolat fordult meg fejemben: 
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no ha innét támadnák.meg Spanyolországot, ugyancsak véres 
fejjel kotrolnék el az ellenség, Es ime .18 nap múlva itt kötnek 
ki a ibrrodalmár tábornokok, elkiáltják magukat, a parton egy 
ágyú sem szólal meg, ellepik a várost, szavuk széthallik az 
országban és a királyné futni kényszerül. Topete admiral lövés 
nélkül vette be, és sept. 19. itt tűzte ki a forradalmi zászlót, 12 
nap alatt fel volt forgatva a spanyol monarchia. Jól nevezte 
valaki: minta - zendülésnek, oly ütenyszerüleg ment. Kiben 
bízzék a fejedelem, ha katonái lövés nélkül az ellenhez pár
tolnak ? 

Cadiz-t egy óriási cathedrához hasonlíthatnék, mely a 
tenger hullámaiba tétetett, mert ép ugy körül van véve min
den oldalról vízzel, mint a szószék térrel, vagy hallgatókkal. 
Eme szószék közönsége azonban igen háborgós szokott lenni, 
s a granitalapok vihar idején erős lökéseket állanak ki. 
A partok tövébe szokás szikladarabokat vetni, hogy 
megtörjék rajtok a hullám ereje, s ne ártson annyit a bástyának ; 
néha olyan nagy a tomboló vihar^ hogy eme szikladarabokat 
mint kövecseket széthajigálja, s aztán ugy megy neki a falnak, 
hogy a bástyákon állókat is meglocsolja, pedig a part lehet 
őO láb magas. A citadella iája legmagasabb pont, lejtősen megy 
az ut a száraz felé, hanem alig észreveheíőleg. 

Andaliisiaban közönségesen ezüst tálhoz hasonlítják (taza 
ele plata e.n el mar), minek oka ama tündöklő fehér szín, mely
ben ragyog az erőd felől is, hanem leginkább láttuk ezt, amint 
tengerre szálltunk. Nem is lehet más várost hozzá hasonlítani. 
Némelyek Velenczének mondták, hanem én e két város közt 
semmi hasonlatos vonásokat nem vettem észre; ha Cadiz ezüst 
táleza, Velencze füstölt sonka; ha ez cathedra, amaz egy ki
rályi talp, mely úszik a tengeren. Páratlan tünemény ez a város ; 
mikor a tenger kékjéből kiemelkedni látjuk fehérfedelü ház
tömegeivel, melyek színe a napugár által többszörösittetik 
alig birja el szemünk a látományt. Talán azért vannak a keleti 
modorú háztetőkön kertek, honnét myrthusbokrok, narancsfák 
-zöldéinek alá, és ezek némi enyhet nyújtanak a szemnek. Meg
kerülve a várost a tenger partján, egyik szélesebb utczáján 
befelé fordultunk. 

Templomai semmi különös szépséggel sem dicsekednek, 
habár szebbek a mieinknél, s bőven látogatják. Főképen egy 
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szent Ágoston tiszteletére emelt templom volt telve, mert nyol-
ezadát ülték. A nők kecsesen a földön ültek, a férfiak térdel
tek, s csak a mise vége felé álltak. Koldusok itt is voltak, 
hanem épen nem tolakodók. Terei közt nevezetes a plaza de 
Minő. Hatalmas márvány-táblákkal van kövezve, magas, szép 
házak környezik, közepén pedig szőllőlug.ns vagyon, melyet 
ismét hatalmas jegenyék védenek a heves napsugár ellen. 
Még nevezetesb az, hogy a lugas ágain szőllöfürtek ti lógtak 
és pedig éretten, hannatgyöngyök is csillogtok a szemeken, ép 
ugy, valamint festeni szokták hivogató, csalogató módossággal. 
Már minálunk ilyesmi nem maradva érintetlen, pedig ott nem 
láttam fegyveres vitézt, csak egy limonádésátor volt felál
lítva a végén, talán ennek a gazdája védte az illatos szőllő-
gerezdeket. 

Legszélesebb utezája a calle ancha; itt van a legtöbb 
bolt és raktár; de habár a sajtos és gyümölcsárudák mellett 
egyebütt legtöbb büz és piszok található, itt tisztaság uralko
dik. Ugyanis valamint Sevillában, ugy itt is szokás minden 
négy hétben megmeszelni a házat, a mi a melegben rög
tön megszárad, és így szakadatlanul tiszták a házak. Ezt kö
zönségesen a szolgálók végzik, azért ha reggel körüljár az 
utazó, csaknem minden utczában lát ilyen női meszelőket; mire 
a háziasszony fölkel, már tiszta a ház, 

Cadiz (a kerített) Európa legrégibb városainak egyike, a 
félszigeten pedig első, mert már a phönioziek alapították 1523. 
Krisztus szül. előtt,* ez volt kereskedésök központja, innen ter
jesztették Hercules istenök tiszteletét az egész félszigetre. Erről 
legott meggyőződik az ember, mert oly kínálkozó e hely, hogy 
lehetetlen elkerülni, le kell telepedni rá. Bátran állithatani, hogy 
valamint Toledo, ugy ez is azóta lakóhely, mióta embert látott 
e vidék. A rómaiak idejében mikor Gades, Portus Gaditanus (?) 
volt a neve, szintén emlékezetes. Sokat szenvedett földrengés 
által; 1596-ban az angolok lerombolták, ennél fogva szakadat
lanul kell építkeznie; nem csoda tehát, hogy modern város. 
Legnagyobb történeti nevezetessége az, hogy itt alkották az 
1812-ki alkotmányt, melyet a latin faj alapalkotmányának mon
danak, s mely alkalmat adott arra hogy minden városnak van 
plaza de constitucionja. 1810-ban az alkotmányozó centrál junta 
Cadizba hivta össze a népet, s a cortesek (cohors?) néri szent 
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Fülöp templomában összegyűlve, hozták a következő alkot
mányt Legfőbb pontjai ezek: 

A spanyol nép saját magának ura; maga alkotja a tör
vényeket; melyeket jóknak lát a szabadság és jóllét védelme
zése végett. — Á nép nem leliet valamely ember vagy család 
öröksége. — A nép a királynak adja a hatalom kezelését; a 
király nem felelős, de a cortes engedélye nélkül meg nem háza
sodbatik, az országot el nem hagyhatja. Acortesek kikötik ma
guknak meghatározni az örökösödést, tehetetlenség esetében 
letehetik a királyt, és előírják a koronaherezeg neveltetését is* 
— A király kinevezi a minisztereket, háborút ízen, békét köt, 
de nem szentesítheti mindaddig, mig meg nem nyerte a cortes 
jóváhagyását, A cortes beegyezése nélkül, nem vethet ki uj 
adót, és minden rendeletét egy felelős miniszter irja alá. A ki
rály kétszer mondhat vetőt a cortes határozataira; de ha vala
mely törvényjavaslatot harmadszor Is megszavaznak, akkor a 
miniszter köteles azt a törvénybe igtatni, és daczára a király 
ellenzésének is végrehajtani. A király feloszlathatja az ország
gyűlést, hanem azért minden évben keli törvényszerűen össze
ülnie íizon napon, melyet az alkotmány kitűz, és legalább há
rom hónapig együtt kell lennie* Mikor a cortesek feloszlatvák, 
vagy el vannak napolva, egy általuk választott bizottság őrkö
dik a törvények megtartása felett, mely rendkívüli országgyű
lést is hivhat össze, mihelyt veszélyben látja a hazát — A 
cortesek a királylyal osztják meg a törvényhozó hatalmat, de 
azért csak egy kamara (ház) leszen.' Minden 21 éves spanyol 
lehetősválasztó; minden 25 éves spanyol megválasztható. • A 
törvény mindenkit megfoszt választási jogától, aki 1830-ban 
Írni olvasni nem tud. A király megesküszik, hogy a törvény és 
alkotmány szerint fog kormányozni; ha" esküjét megszegi, a 
nép fölmentetik az engedelmesség alól Ez a régi aragon eljárás, 
midőn a rendek hűséget esküdtek a királynak, de kikötötték az 
ellentállást azon esetre, ha megszegné a törvényt 

Ezen alkotmányt itt tervezték, meghányták, törvényre 
emelték és kihirdették az ostromló francziák ágyúdöreje közt* 
Ez lett vágyaik netovábbja. Ezen alkotmányra megesküdött 
VII. Ferdinánd, és a spanyolok páratlan lelkesedéssel tova ker
gették a franczíákat 1812-ki aug. 24-én. Ekkor kapta Cadiz 
a királytól: muy heroica cziinéi 
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partjaira átrándulni, s meglátogatni Ce u t a t Mód nélkül hízel
gett hiúságunknak, ha mondhatnók otthon: mikor én Afrikában 
a susogó pálmák alatt horkoltam stb., megjártuk tehát a hajók 
hivatalait, de sehol sem találtunk aznap vagy legalább másnap 
indulandó hajót, mely Algesirasba ménendett; ugyanis innen 
járnak a hajók naponkint Afrikába, mert csak két órába kerül az 
ut; szintúgy Gibraltárba; előbb Algesirasba mennek és innen köz
lekednek az angol gyarmattal. Három napig kellett volna vára
koznunk, s ez az utón lehetetlennek látszik; időt, pénzt, unalmat 
egyszerre nem áldozhat, még ha egyenkint jön ez a három kö
vetelmény, könnyű az elhatárzás; hanem együttvéve megőszül 
belé az utazó. Mennyire sajnáltuk, hogy megvetően elutasítottuk 
az elmúlt este tolakodó alkuszokat, kik Algesirasba ajánlottak 
egy ma reggel indulandó hajót; Afrika- vagy Gibraltárért 
alán odaadtuk volna Cadiz-t; hanem ez már elment, elhatároz

tuk tehát, hogy habár vérző szívvel, de lemondunk Afrika- s 
Gibraltárról, s átcsapunk Malagába.A hajók megjövetelét s elin
dulását nagy falragaszok hirdetik; akárhány egyetemes hiva
tal vagyon, hol elmondják az utazónak: mikor, merre mennek 
a hajók vagy omnibuszok. Már kocsin is akartunk átmenni 
Algesirasba; de ez sokba került, és egy egész napig kellett 
volna szükhelyre szorulva utaznunk. Az nap délutánjára hir
dettek egy spanyol hajót, mely 4 órakör indulandott, Valencia 
volt a neve, és 80 reált (valamivel több mint 8 p. f.) fizettem a 
második helyen, Hirdettek egy franczia gőzöst is, melyek tudva 
levőleg tisztábbak, akiről tapasztalásból tanúskodhatunk; hanem 
azt is tapasztaltuk, hogy mikor két hajó között választhatni, 
melyek közt az egyik már a kikötőben van, amásiknak pedig 
csak jeleztetik eljövetele, mindig az elsőt kell választani, mert 
keserűen emlékeztünk ama livornói éjszakára, mikor 12 órával 
később jött a hajó, mint jelezve volt. Ez az oka, hogy a spa
nyolra váltottunk jegyet; ez ugyanis Cadizban horgonyzott, a 
másik csak jövendő volt, s a „maré mosso,ű zúgó tenger nem 
tudom mikor hozta Cadizba. 

Rendbe hozva ügyeinket, meglátogattuk a cadizi osztrák-
magyar ügynököt, kihez ajánló levelet adott báró Delago, ma
dridi ügy viselő. Csak titkárjával beszélgeténk, ki olasz volt. 0 
is monda, hogy ugy 12 év előtt sok magyar fordult meg Spanyol
országban, vászonnal kereskedtek; de most már egyet sem látni, 
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init az elterjedt vasutaknak tulajdonított. Lám, ami gyolcsostót 
atyánkfiai kivétel nélkül magyaroknak adták ki magukat. Akik 
csak emlékeztek róluk, mind dicsérték józanságuk- és becsüle-
tességökért; mert az idegeneknél sokszor tapasztalják, hogy 
a jó spanyol bor rendesen részegesekké teszi, ami ott náluk 
megvetendő undokság. Ko, de a magyar gyolcsosok megbirkóz
tak már itthon a magyar borokkal, tehát nem üthette földhöz a 
spanyol. 

Végre elindultunk a kapuczinus templom fölkeresésére, 
melyben van Murillo híres szent Katalin- képe, mely utolsó 
müve, s melyért az angolok már 100 ezer durost ajánlottak. 
Hogy hamarább oda érjünk, egy kamaszt fogadtunk fel veze
tőnek, miután a kérdezősködés időbe kerül. Mentünk mende
géltünk, izzadt is üstökünk a melegben. Mondtam neki, hogy 
szent Katalin templomához, mikor más felé látszott vezetni, 
nihit hol a szállodában függött térrajz szerint fekszik a zárda-
épület és templom, Rárnhagyta fejével a mondást, s tovább üget
tünk. Egyszerre megáll s oda mutat az erődre, ime uraim itt 
szent Katalin erődje; templom helyett puerto de S. Cataliná-ra 
vezetett, Maga bivaly, hiszen zárdát keiv síink, s haraggal oda 
nyujtám neki a két garast. O azonban szerényen monda: uram, 
ha meg nem érdemeltem, el nem fogadom. Tengerparton ez hal
latlan szerénység volt; menten szanaszét szaladt minden ötlet a 
fejemből, megjuhászodtam s szinte kérve nyuj tám neki a borra
valót, megnyugtatva őt, hogy fáradtak lévén, többé nem is 
akarjuk látni a templomot. 

Csakugyan a fáradság, rósz kedv, a tengeri úttól való ije
delem oly lehangolttá tőn, hogy elhagyva Murillo remekét, a 
legközelebbi utón fondánkba tartottunk, bekapni egy almuer-
zo-t, villás reggelit. Előre éreztük, hogy hiszen a tengeren 24 
óráig ugy sem fogunk enni egyebet levegőnél. Az evés meg 
ivás fölmelegített s vártuk az indulás óráját. Forgatva a lapo
kat, mindeniknek végén találtuk a „Noticias Religiosás-t", hol 
előadatik az istenitisztelet rendje, búcsúk hirdettetnek, és az 
napi szentek élete közöltetik. A „Journal commercial"-ban ol
vastam ezen rovatban: Santo de hoy: S. Esteban rey de Hun
gária ; és közöltetik vagy 15 sorban élete, ép ugy mint a brevi
árium sept. 2. tartalmazza. Külföldön mint tudva van, sept 2-án 
ülik meg szent István királyunk ünnepét. 
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Á bárkás, ki tegnap este alkalmatlankodott, megismert,, 
megfogott az utczán,s ajánlkozott, hogy habár viharos a tenger,.. 
ő mégis elvisz a gőzöshez. Ugyanis a hajók, mélyen járván, nem 
kötnek ki a parton, hanem a kikötő bejárásánál horgonyoznak. 
Mit kíván kettőnkért? — Nyolcz frankot. — Quc hombre!' 
annyit nem adunk. — Jaj uram, nézze csak, zúgva nyögve haj
ladoznak a fák, viharos a tenger, sok munkába kerül most az 
evezés, hat frankon alul nem vihetem el. Megalkudtunk négybe, 
de ugy, hogy elviszi táskáinkat is. Amint hátára rakta, előjön a 
házi szolga, ráförmedt, hogy miképen merészelt ő ilyesmire vál
lalkozni, mikor az az ő dolga. Ugy egyenlítettük ki a differen-
tiát, hogy mind a ketten vigyék. Ezen összeszolalkozás ne ré
mítse el az utast a fond ától, mert ajánlatra érdemes. Szobánk a 
második emeleten volt; nem messze hozzá egy folyosó, azon ab
lak, mely egy szomszéd templomba nyilt, épen a szentélybe. A. 
nélkül tehát, hogy kilépne a házból; misét hallgathat. 

A kikötőbe tartva, útba ejtettünk egy boltot, hol fényké
peket árultak ; ezok. voltak a legolcsóbbak egész Spanyolor
szágban, t. i. darabjakét reál (24 ujkr.), közönségesen 3 — 5 
Szettünk. Ezek legkedvesebb uti emlékeim. 

Beülve a bárkába, kifeszült a vitorla éá ragadott bennün
ket a hullámzó tenger oly sebességgel, mint egy dunai gőzös. 
Gondolám ekképen azonnal ezélnál leszünk, hanem biz eltar
tott utunk tovább félóránál. Ugyanis ellentétes szél fujt, nem 
lehetett az előttünk, a tengermagasan nem is nagy távolban 
horgonyzó gőzöshez tartanunk, hanem majd ide, majd oda lö
kettük magunkat, mivégre a vitorlát folyvást változtatni kel
lett. Ezt nevezik az olaszok bordeggiare; mikor szemben fuj a 
szél (vento di prora), akkor az egyik partról a másikhoz baran
gol s igy hatol előre. Ezt tette ami két bárkásunk is. Bizony 
ijedeztünk, mert ha ennyire háborgós a tenger itt a kikötőben, 
minő lesz a szabadban. Néha már a bárka széleit érte a hul
lám, néha ugy becsapottig' hogy nem csak leöntött, ha
noin előizletül adogált a terggeri'.cseppekből, az arezon lecsurgó 
vízből okvetlen kellett izleÜai. Mintha mondotta volna a zúgó 
tenger: majd ilyennel tartalak^ csak jertek kiebb. Sokáig mu
togatták a „Valenciait, hanem egyre kellett oldalt mennünk,, 
miben páratlan ügyességgel birt ez a két kópé, kik már örül
tek, hogy ezen félelem majd tágabb borravalóra lágyítja szí-
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vik ke i Oly haragosan csapta "bárkánkat a hajóhoz, hogy re
csegett, alig bírták annyira veszteg tartani, hogy a leeresztett 
lajtorján felmászhattunk. Nagy örömmel vettem észre, hogy 
hajón vagyok, s igy egy veszedelmet kiállottam, hogy elké
szülhessek a másodikra. 

A hajó, egy spanyol társaság tulajdona, szurtos régi jár
mű vala, jobb, mint az olasz livornói, roszabba franczia »Egyp-
tiena-nél, melyen Genuából Marseille-bo mentünk. Első .helyen 
csak útitársam egymaga kongott; másodikon kívülem meg 
csak egy hnjós kapitány volt, ki viszonyosságból ingyen utazott; 
iíyformán csak mi ketten fizettünk. A fedélzeten néhány katona, 
vagy hat asszony és egy lábatlan ember hevert, A kapitány egy 
igen szerény ur? nem feszengett, nem düllesztette mellét a ké
mény melletti hídon, hanem mélázva majd itt, majd amott áll
dogált Szolgálatomra egy tüzesszemü olasz pinczér állt, kinek 
szemöldöke össze volt nőve. Ez ujoiicz lehetett, mert az első 
pinezér folyvást korholta, mit amaz békésen zsebre rakott. Az 
első helyiség fölé ponyvát vontak, s ez alatt nekem, másodhelyí-
nek is volt szabad időznöm, itt búcsúztunk el a szép Cadiztól. 
Kapitány-útitársunk maj orcái születetü volt, s emlegette, hogy 
a Maj orcában lakó Román o marquis-t és magyar nejét, született 
S z é c h e n y i grófnőt ismeri, sőt néhány estély alkalmával 
megfordult házokban. Megtörténvén *az ^ismerkedés, magya
rázta Cadiz kiálló épületeit, melyek a kikötőből, mint várfalak, 
erődök tűnnek elő, pedig a legbékésb kereskedők lakják, kik 
most jó kávé mellett pöfékelnek, vagy aludtak. • Innen 
csakugyan legszebb Cadiz, mint ragyogó gyémánt tündökölnek 
fehér tornyai, házai a tenger kékjében, bástyáit verte a hallani; 
a tengerbe kinyúló gátaknál, erődöknél, világító toronynál 
•pedig ugy ütődött vissza a töredezett fehér hab, mint ha fehér 
kosok mennének neki a falnak, aztán visszaütődve hátra esné
nek. Innen leginkább látni, hogy .Cadiz a tengerbe nyúló gránit-
.sziklán épült, mely lejtősen emelkedik a puerta de S. Catali-
naig, amely iegmagasb pont. Szinte megfájdul a szem, ha sok'áág 
nézünk e hófehérségü háztömegre/ 

Megcsendült a harangszó, s kelepelni kezdett csavargőzö
sünk. Szépen kiindultunk 4 órakor a sik tengerre. Megtörtént, 
amiíől féltünk.; alig léptünk ki a kikötő világítótornya mellett 
•a szabad tengerre, csakúgy lengett .rajta hajónk, mint előbb a 
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sajka. Tetőzött a baj, hogy a szél szemben fujt, tehát be kellett 
vonni minden vitorlát, és kizárólag a gőz erejére voltunk uta
sítva. Már mi szerencsétlenek vagyunk a tengeren, harmadszor 
indulunk rajta, s mindig háborog, rémit, aludni, enni nem enged, 
s kétségbeesett hangulatba ejt. Nem csoda tehát, hogy még ra
gyogott „a fehér tálcza," már is fogadást tettem, miszerint 
többé tengeren nem utazom. 

Utipajtásom lefeküdt s 24 óráig, egész Malagáig föl sem 
kelt; ezt tanácsolták neki, hogy igy nem lesz tengeri beteg, és 
nem is volt. En jártam-keltem, de habár láttam a fedélzeten elég 
küszködőt, semmi bajom sem volt. Csak kis émelygés bántott, 
melynek egy kifejezhetien lehangoltság lett eredménye. Az 
egész világ undokfeketének látszik 5 ami valaha bántó vagy 
fájdalmas esemény történt velem, az mind előtérbe hozva, leg-
gonoszobb oldalát szemembe forgatva emlékezetembe jöt t Me
móriám valódi háborgós tenger lett, s ami benne rothadt, azt 
mind felszínre hozta. A nap sütött, hanem éles orkán korbá
csolta a tengert, s ez mint feldühödt vadállat, fölfelé dobálta 
farkát, fehérvégü hullámait. Nem tetszett ez a hajónak, nem 
csak morgott füstölgő gépe, hanem csikorgatta fogát, recseg
tetve árboczait, vagy táguló mellvédéit. 

A tengervíz szine időnkint változott, zöld, piszkos, kék, 
majd oly fekete lőn, mint az alizarin tinta. A hullám néha öt
hat réteget alakított, s ugy futott tova hajónktól, végeit fölve
tette és sziporkázott a széltől elsöpört habcsep. Mintha szentelt 
vízzel hintettek volna be, oly permetezést vitt véghez, apró 
gyöngygyé alakítva vizét. Majd ismét hullámfiuk, eszeveszetten 
szaladtak a habtajtékkal, mintha nyelvöket öltögetnék. Mikor 
fekete volt a tenger vize, és halomnagyságu hullámokat vert, 
ugy látszott, mintha a tér óriási sírokkal lett volna ellepve. Ha 
pedig a hullám, gerinczein fehér habbá lőn, mintha ugyanannyi 
ravatal állt volna előttem, fehér kereszttel jelölve, és a bömbölő 
orkán gyászéneket, búcsúztatót zengett volna a tengerbe veszett 
milliók emlékének. Nagyon közeli itt a sir gondolata, mikor 
feneketlen örvénye felett hajlong az ember, s mármár azt véli, 
hogy elnyeli. Sohasem voltam valami vagy véleményben bá
torságom felől, hanem itt kitűnt félénkségem egész valójában. 
Néha már körülnéztem gerenda után, melybe kapaszkodom, 
ha csakugyan szétlocscsan a hajó, mit folytonos recsegésével, 

Spanyol út. 14 
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elnyúlt sóhajtásaival szakadatlanul Ígérgetett, hanem minden 
ugy oda volt szegezve, lánczolva, hogy ha elmerülünk, min
denestül elvesztünk volna. Tehát a tenger lesz koporsónk és 
szemfödél az ég! 

Mikor a leáldozó nap végsugarát vetette ránk, szemünk 
már csak eget és tengert látott, az eget elborulva, a tengert 
háborodva, mert a szélvész folytonosan dühöngött. Mintha 
megunta volna, hogy sokáig tárták rabszolgának, mely a világ 
kincseit hordani kénytelen, s most le akarná rázni bilincseit, 
ugy tajtékzott mérgében a tenger, és a vihar, melyet a tenge
rész játszótársának szokott nevezni, most dühödt ebként uga
tott, mely nem ismer többé urára. Ittott tört árboczdarabok 
úszkáltak, emlékei elsülyedt hajóknak, rémletes éjszakát jó
soltak. E tájakon az alkony nem tart sokáig, az éj kitérj észté 
fekete szárnyait, s a sötétben annál borzasztóbb volt a szél 
fütyülése a kifeszített köteleken. Hajónk borzasztó hárfa lett, 
melyen a szél vastag ujjaival kétségbeejtő orditásokat vitt vég
hez. Nem nézhettem tovább az elemek veritékverő dulakodását, 
tántorogva a szobába mentein és a katakombaszerű mélyedésbe, 
minőket a kriptákban szoktak koporsók befogadására csinálni, 
lefeküdtem. Egy nyugalmas eszméje volt lelkemnek, hogy t. i. 
az Isten kezében vagyunk, kinek engedelmeskedik a tengerár, 
és dicséneket zeng a vihar. Az álom az ijedelem segítségével 
kissé erőt vett rajtam, de nem tartott sokáig. A tenger zúgása, 
a szél zokogása odalenn még irtaztatóbb volt; mikor a hajó 
orrával a hullámba fúródott, ugy recsegett, ropogott, hogy azt 
véltem, szétválnak vasai, és kibocsájt bennünket a fenékre. 
Ugy sivított a vihar, mintha valami elkárkózott lélek vette 
volna be magát, jobb szállás hiányában. Az a súrlódás a hul
lámmal, melytől csak egy arasznyi faalkotmány választott el, 
legiszonyúbb volt, folyvást zuhogott fülem mellett az áradat 
nem is engedett aludnom, nem is tudtam, hogyan kell aludni, 
beburkolózva tehát ismét kimentem a födélre. 

A hold már fönn volt, irigylendő nyugalommal tekintett 
a nyavalyatört hajóra. Csak mikor az ingó árboczra néztem 
s mellette volt a hold, akkor ugy tetszett, mintha az árbocz 
állna, s a hold, mint részeg ember, ujjongva ugrándozna fön az 
égen futkározó felhők között. A kísérteties fény még inkább 
elősegitte a felriasztott képzőimet, hogy bús bánatos, szellem-
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arczu alakokat, vízi szörnyeket; a hullákon verekedő tengeri 
rákokat fessen, s ijeszsze a megrémült utazót Hogyan akad 
meg lábad a hínárban, s nem fogsz bírni úszni, hogy fog csip
kedni talpadon a halak apró serege, mig eljön a czethal, ki
tátja nagy buta pofáját és elnyel. Ezekről elmélkedtem, mikor 
megszólított a kapitány, ki nem messze tőlem ült egy lépcsőn, 
s ijedékeny képemből könnyen olvasta le nyugtalanságomat. 
Egy világító tornyot láttunk megmegsziinő (intermittáló) fény-
nyel, azt monda, e z a t r a f a l g á r i világító. Elmondá továbbá, 
hogy 1805-ben a híres tengeri csata e helyen vívatott; hol 25 
hajó részint elégett, részint számos katonával elmerült Mennyi 
kétségbeesés hangzott e tereken, mennyi jajkiáltást fojtott el a 
tenger habja, minő rémséges temetőn haladt ekkor hajónk! 
Néha mikor a tenger mély örvénybe sodorta fa várunkat, igen 
közel éreztem a megholtak csontjait, melyek ott a tenger mélyén 
fognak az ítéletnapig pihenni. Eémséges elgondolni egy tengeri 
csatát, főképen viharban, pedig akkor is zúgott az ár, és a 
francziák szél ellen dolgoztak. Mi rémültünk a szélvészben, 
hátha még golyók is hullottok volna. 

Még legtürhetőbb állapot volt pihenni az első árbocz alatt, 
s bele bámulni az éj alakjaiba, melyeket a hold, a felhők társa
ságában szeszélyesen, mint bábszínházban kápráztatott. Amint 
szedegettem emlékezetemből a legkedvesebb eseményeket, 
hogy beléjök merülve ne lássak, ne halljak semmit, s amint ez 
egyszer sikerült, jött egy hullám s ugy öntött nyakon, hogy 
patak módra folyt a tengernyi víz a födélzetén. Ezt a nem várt, 
de nem is kívánt fürdőt csak az tette kellemessé, hogy hát en
nél roszabb is történhetnék, az t i., ha nem lehetne ruhát vál
tani, hanem valami alaktalan szörnyek, melyekről nem is tud 
a természetrajz, húzták volna le rólam. Ismét lefeküdtem, ha
nem csak került az álom. Most az egyszer sajnáltam, hogy nem 
értek a mathesishez ; szobám lámpása ugy volt alkotva, hogy 
a hajó, tánczolása közben, mindig függélyesen állt, azaz ingott 
eleget, hanem azért ki nem folyt belőle az olaj. Valamint Gra-
lilei a pisai lámpás ingásáról nagy fölfedezésekre jutott, kínom
ban talán én is találok ki valamit, azon mondat igazsága sze
rint, hogy omnes artes docuit necessitas. Hiszen eszembe hozta 
ezen lámpa ama hajlongó embert, ki hozzá hasonlag, minden
kihez simult, hanem én akkor békével akartam lenni minden-
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kivel7 nem folytattam a találó párhuzamot a hajlongó lámpa és 
hízelgő ur között. Kimentem tehát ismét a szabadba; a fedél
zeten valaki erősen dolgozott belső éizelmeinek holdfényre ho
zásával; lám ettől én mentve voltam, s igy megnyugodtam 
kissé sorsomon. Az árbocz alá kerülve; vízhatlan vitorlába ta
karózva, lefeküdtem, s akkor aztán, jöhetett akármennyi hul
lám, amint jött is, de rá se hederítettem. Öntözött a sós víz, 
mint kéménybe kerülendő sódart, de én ott kunczorodva szív
tam clgarillomat, titkon nevetve azt az ostoba tengert, hogy 
mégis valahogy rászedtem. Sajnáltam én azt a kapitányt, ki 
egész életén át igy a hajón ólálkodni kénytelen; a matrózok 
legalább testileg dolgoztak, majd kifeszítettek, majd összehúz
tak egyes vitorlákat, majd mászkáltak a kötéllétrákon, majd 
kiöntötték a begyült vizet, hanem a "kapitánynak csak a gond 
maradt meg. Sokszor jött eszembe Heine mondata: inkább ut-
czakő szeretnék lenni, mint hajókapitány. 

Éjfélkor G i b r a l t á r előtt voltunk, hanem a ködös lát
határ miatt csak hatalmas világító tornyát vettük k i ; phare 
tournant á intervalles de minute. Az afrikai partokból semmit 
sem láttunk, nappal kivehetők sziklái. Valóságos fájdalom 
szállt meg, hogy egyikét sem láthatom, pedig lJhát Gibraltár az 
egyedüli part Európában, hol megteremnek a majmok, élhetnek 
ugyan, amint élnek is különféle tartományokban, de szabadon 
csupán itt tenyésznek, s a várhegy oldalam igen vigyáznak az 
angolok, hogy hántásuk ne legyen. A majomcsorda helyett meg 
kellett elégedni a tüzelő mécscsel. Egyébiránt, talán jobb volt 
nem látnom a spanyol nemzet eme gyalázatát, hogy országa 
testén ilyen idegen urat, — ők fekélynek nevezik — tűrni 
kénytelen. Mi nem szeretjük, ha a szomszédnak ablaka udva
runkra nyílik, s a spanyol nemzet már 1704 óta tűri, hogy or
szágában henczegjen a perfid Albion. Ez folyvást vérző seb, a 
testbe lövött nyíl, beleszúrt tövis. Az angolok azt mondják, 
hogy míg Gibraltárban a jelen "ágyuk vannak, örökre bevehe
tetlen. Hajdan Calpe volt eme szirtnek neve, a mórok idejében 
Tarik vezérök legelőbb kötött ki itten 711-ki ápril 30-án, ami
óta elnevezték Gebei al Tarik, vagyis Tarik hegyének. A mór erő
dítésnek még megvannak nyomai. Véglegesen elfoglalták a ke
resztények 1462-ben Guznian vezérlete alatt, s azóta a spanyol 
koronáé volt, mig a mondott évben, az örökösödési háború al-
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kalmával elfoglalták az angolok. Zsidók eddig csak Gibraltár-
ban laktak, ezentúl bárhol szabad letelepedniök. 

Vitorlába burkoltan, és a még nem tapasztalt hintázásban, 
fonnyadt kedélylyel feküdtem a csikorgó árbocz tövében, mint 
Nelson, mikor megsebesítve vezette a trafalgári csatát, melynek 
győzelmét meg nem élte. A vízhatlan vitorla volt az én Deja-
nira-ingem, mert megmentett a hullámtól, mely nagyobbodó 
mennyiségben öntözött; de utoljára kinevettem erőlködését. 
Elvégre szürkülvén a hajnal, megszállt a herculesi bátorság, s 
nyugodtan engedem át magam a hintának. Nem hiába vettem 
én az erő hamis istenétől hasonlataimat, rávitt azon körülmény, 
hogy eme háborgó tenger hercules-utjának neveztetik. Ugyanis 
a mese szerint, erre ment Hercules a Hesperidák felé, s látja, 
hogy a tengeri ut el van zárva előtte, mert akkor Spanyolor
szág össze volt kötve Afrikával egy földszorulat által; ő tehát 
keresztül törte, s tovább hajókázott az Ocean ezüst szigetei 
után. A mostani tengerszoros két kiálló ormát, az egyik Gib
raltár, a másik a Ceutai „majomhegy", ezóta nevezik Hercules 
oszlopainak. Ez utóbbi a spanyoloké. V. Károly czimerén és a 
mostani két és egy forintos escudókon látszanak még. Mig a 
phoenicziek a két oszlopra azt irták: non plus ultra, azon tul 
vége a világnak, V. Károly jeligéje volt: plus ultra. 

A mesén és hagyományon kivül a tudomány is kimutatta, 
hogy a két szárazföld valaha egy lehetett. Ugyanis a hegykép
zés egyenlő mind a két részen, amiről ugyan én nem tanuskod-
hatom, mert felhős homályba volt burkolva mind a két part. 
Mintha egy kéz vágta volna el, oly hasonlatos meredeket alakit 
a tenger két szélén. A hegyek hajlatait ugyanazon fa és nö
vényzet fedi, végre a kőrétegek is azonosak, mioknál fogva a 
tudomány kimondotta, hogy a két szárazföld valaha egy volt, s 
valami természeti forradalom, például a vízözön szakította szét. 

Az émelgős lehangoltság M a l a g a látására dél felé szűnni 
kezdett. Ekkor kissé lecsillapodott a vihar, és nyugodtan néz
hettük az amphitheatralis körben a hegy oldalára kiterített vá
rost. Lakosainak száma 90 ezer, bor- és mazsola-szőllőkereske-
dése által nagy hire van, s ezt megérdemli, mert saját tapasztala
tom után tanuskodhatom akét kereskedelmi czikkről. Balra, vagy 
kelettől egy hegyen vár fehérlett: castillo de Gibralfaro, melyet 
még a phönicziek alapítottak, s így Malaga nem mai gyerek-
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A kikötőben világító torony, sok hajó, izgékony nép, repülő 
sajkák. 

Malaga, 
Mihelyt a malagai kitötöbcu horgonyt vetettünk, egy pá

ratlanul nevetséges jelenet fejlődött ki szemünk előtt. Bárka-
sajka-csoport közeledett felónk, lassú evezővonásokkal; mért nem 
sietnek, miután ki hamarébb ér a hajóhoz, több prédát remél
het ? — Nagy baj van! Lassan kell evezni, mert hiszen leg
eiül megy a hivatalos, a fedett sajka, az pedig azon tudattal, 
hogy előtte ugy sem történhetik meg a kiszállás, kényelmesen 
halad előre. Három egyenraháju matróz kezeli ütenyben a la
pátot, két ur, ázsiai kényelemmel terpeszkedik a ruganyos 
ülésen. Amint hozzánk érkeztek, parancsszó hallik, mely szerint 
a vendégek a hajó előkelőbb szolgaszemélyzetével, mint a ka
pitány, első gépész stb. a hajó párkányára kitámaszkodjunk, 
inert kór-vizsgálat lesz. Meglőn. Ámde a tengeri orvos csak 
nem mozdult, még jobaan kinyújtotta lábát, hoszasban ereszté 
szivarfüstjét, mintha ez hosszú gondolatainak lenne jelvénye, 
és csak ránk bámult, nem is iparkodott észrevétetni, hogy hiva
talos foglalatosságban jár. Nekem nagy kedvem lett volna 
ki ölteni rá nyel vemet,miből szörnyű baj keletkezhetnék, mert leg
ott kolerásnak mondanak, s ott a hajón kellett volna, nem tudom 
meddig, vesztegelnünk. Fojtogatott a nevetés, mikor elvégre hi
vatalos gondossággal messziről vizsgálva arczainkat, ki akarta 
betűzni, nincs-e sárgalázunk. Utánunk jött a többi szolgasze
mélyzet, s a lábatlan embert is fölemelték; mikor olvasta a 
fejeket, és összehasonlította a kapitány által leküldött irat szá
mával, —- kiszívhatta már habanna szivara két harmadát, — 
intett kezével, hogy — passirt! 

A többi sajka népeibe csak most futott szét a villanyos
ság. Ha lusta volt hajónkra jőni az orvos, az alkuszok^ a szál
lodák küldönczei, bezzeg nem rettegtek netáni nyavalyáinktól, 
hanem mint prédavágyas sasok'rohantak ránk. Két ilyen alkusz, 
kik velünk egy bárkán jövénei^ fajuk typikus alakjai voltak, 
valóságos- begyakorlott saskeselyük. Azt a hideget éreztem 
látásukra, mely hátunkon borzong, mikor sziszegő kigyó villan-
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meg szemünk előtt. Francziák voltak, az egyik szőke, a másik 
barna; ez még ádázabb tekintettel bírt. Ravaszédes megszólí
tással vendéglőt ajánlottak. Látva rajtuk a nyúzási szándékot, 
nyersen felelők: nem kell Mind akettő egyet villant furfango
san okos és untalan fürkésző szemével, ezokon más oldalról 
közeledtek, ajánlva szolgálataikat Avval büntette őket a sors> 
hogy undok ragadozó leiköket arczvonásaikban engedé láttatni, 
tehát ismét határozottan elutasítottuk. Körülnéztek, mintha 
mondanák: ma ugyan rósz fogásunk van; két vendég volt a 
hajón, az is oly otromba, hogy szállodát sem kíván, kissé el
hallgattak. Ámde ebédelni csak fognak, kérdi a szőke, — fo
gunk, no hát ajánlom a Vietoria éttermét, ez alatt van a dispa-
cho, hol jegyet kell váltani ok, ha Granadába mennek. Megígér
tük, s valahára partot is értünk 5 kifizetve az egy frank 
vitelbért a sajkásnak, pusztultunk a parttól, hogy ne is lássuk 
a szállodai kuvaszokai Amint megindultunk, egy durva hang, 
mely képes leendett a medvéket odúikba kergetni, ránk rivall; 
hogy ott van a vámház, előbb meg kell vizsgáltatni a holmit, 
csak aztán mehetünk odább. — No, h^gy a szivárványos ziva
tar hordjon el minden naszádot, én többé nem utazom tengeren? 
mert hiszen ez pokoli specificum; csakhogy egyszer nem ingott 
alattunk a talaj, eltűrtük az igen szelíd vizsgálatot, és a szálü-
tóhivatalba vitettük holminkat. 

Malagára elég egy délután. Finczebirtokos, borkereskedő 
itt nagyszerű tanulmányokat tehetne; azt mondják, hogy pin-
ezéit érdemes megnézni, mert világhírűek, s a borpinezék keze
lésében valódi mesterek a malaguenos. Hanem ránk ez nem 
birt marasztaló hatással, először mert nincs pinczém, a többi 
azután magától következik. A XIV. században máz-agyagég-
vény (fayence) gyáraitól volt nevezetes. Magasztalhatom azon
ban nagyszemü szőllőgerezdeit, egykét fontot megettem, s ez 
nyélbe ütötte émelygéseimet, melyek a partra is követtek. Mi
helyt az aranyszínű gerezdekkel megerősödtem, s egy szere
csen megtisztította csizmámat, legott helyre legény lettem, s a 
város megtekintésére siettünk. A kikötő felől a város egészen 
ujj széles utczái, magas házai, terjedelmes sétatéréi (alameda) 
vannak. Mentül inkább távalodunk a parttól, s a harántosan 
emelkedő belvárosba hatolunk, annál inkább szűkebbé válnak 
az utczák, kezdődik az arab jelleg, fogy a tisztaság, és nőve-
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kedik a büz, mely a különféle boltokból, orrfacsaró íntensitás-
ban? erős adagokban nyomul felénk. A büzáranilat s a kétkerekű 
társzekerek döczögése miatt, — egy fordulónál csaknem elgá
zoltak, — s aztán erre nagyobbrészt raktárak vannak (alma-
cen), — kieveztünk a kellemetlen szagok torlataiból s 
a nagy sétatérre jovénk, mely a tengerparttól nem messze kez
dődik. 

Az alameda kettős fasorral dicsekszik, de lombjaikat 
nagy részt elpusztította a hőség. Most is oly meleg volt, hogy 
reszketett a levegő. Szobrok és gázlámpák szegélyzik, közepe 
táján a zenekar-emelvény vagyon. Parti végén egy hatalmas 
ugrókut gazdag vizsugarakat bocsátott, és szinig teljes meden-
czéjénél gyerekek fecskendezték egymást. Ezen sok alakkal 
biró szökőkút egyik legjobb ^szobrászati műnek tartatik. Az 
alamedát környező házakban vannak a szállodák ; a tetők ren
desen laposak, erkélyek, tornyok diszitik, némelyiken pedig va
lóságos kert vagyon, mely foly ondárait a falakon bocsátja le, 
árnyékul az emeletbeli lakóknak. Tisztességes márványpadok 
üléssel kinálnak, port is nyeltünk eleget, mert szamár-karavá
nok, árukat hordva hátukon, erre vonultak. Ezen kezdetleges 
szállítási eszköztől nem tudnak elszokni, habár vasutjok van. 
Az öntözés csak vagy fél hatkor kezdődött, mert estefelé erre 
szoktak sétálni, kik ráérnek. A közmondás szerint: 

Malaga íiene la fáma, 
De las mugeres bonitas* 
Mas no es tan fiero el leon, 
Como'las gentes, lo pintan. 

„Hire jár, hogy szépek a malagai nők, hanem nem oly vad az 
oroszlány, mint festeni szokták." Tehát nem igaz, hogy szépek, 
azokról ítélve, kiket láttunk a boltok előtt ülni, hajadon fővel, 
boglyasan s Ízléstelen rendetlenségben hullámzó ruhában; rá
hagyjuk tehát a mondást. Ha az olvasó ezen közmeggyőződést 
megváltoztatni akarná, az alamedán kellene tanulmányoznia az 
arczokat. Mikor este itt kaczérkodtak a mantillás nők, mi már 
repültünk G r a n a d a felé. 

Az utazók megjegyzik, hogy Malagában ak i s gyerekek 
báránykát vezetve szalagon, szoktak mulatni. Szokás ez miná
lunk is. Bővithetem ebbeli hajlandóságuk ismertetését azon ta-
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pasztalás előadásával, hogy egy asztalos műhely és bolt ajtajá
ban hatalmas kost láttunk, mely az ajtóheveder mögé bujt és 
lesbe állt, mikor lépéseket hallott, kirohant, hogy bikamódra 
felnyársalja az embert. Hanem nemességet is vettem észre 
benne, annyiban, hogy inkább uri kedve szerint mulatni, máso
kat ijeszteni akart, mintsem ártani. 

Tüzetes megtekintésre méltattuk a székesegyházat, mely 
már a tengerről kötötte le figyelmünket váralakja és a palota-
szerű házakat messze túlhaladó magassága által. Minden rész
leteiben renaisance-izlésben van épitve, hanem oly tiszta, oly 
megragadó, hogy a laterani homlokzat után ez tetszik legjob
ban. Én amugyis az arányba helyzem a szépséget, főképen a 
mióta tudom, hogy Michelangelo a Sanminiatoi ferenczi temp
lomot Firenzében egyszerű arányos vonalai miatt „la mia villa-
nella"-nak nevezte, tehát az ős eredeti szépségnek az arányt 
vallotta, mely ott a cziprusok sudarai közt oly feltűnően szö
kik szembe. Névszerint ezen izlés faját, mely a malagai és gra-
nadai templomokon érvényesült, korinthinak nevezi Passa-
vant.*) Épült Diego de Silve terve szerint 1538-ban, hanem bi
zonyos változások miatt csak 1719-ben készült el teljesen. 
Homlokzatának két tornya van, de az egyik nincs kiépítve. A 
nagyszerűség, a fölség, mely kivülről sugárzik le róla, folytatta-
tik belsejében. Megdöbben a néző az arányok, a dimensiók ter
jedelmén. Három hajója van, melyeket ketté metsz a kereszt
hajó. Oltára monumentális, azaz nincs retablója, hanem sirem-
lékszerü kápolna van az oltár helyén. A coro mint egyebütt 
középen van; épen a délesti ajtatosságot tartották, ötkor kez
dek és szépen énekeltek. A kanonokok muzetum helyett csuk
lyás fekete köpenyt viseltek. A Magnificat alatt füstölték az 
oltárt, orgona, ének, főleg a kis fiuk vékony hangja, az öregek 
mély dörgésével kellemes harmóniát alkottak. Itt ugy látszik, 
nagy fontosságot helyeznek az énekbe; az ajtó mellett olvas
tunk egy hirdetést, ahol a főénekesnek, akár pap, akár világi, 
1000 arany igértetik azon kötelezettséggel, hogy naponkint 
énekelje a breviárium éneklendő részeit. a Harmincznyolcz éven 
alulinak kívánják, és kiírták a hangot, melyet könnyen ki kell 
tudnia adni. A kar székei szintén emlékezetesek (a silleria) ; 

*) Die eljr'ístliel'e Kurjfct in Leipzig 1858. 22 lap. 
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Pinelo Antal monda rólok, hogy lehetne a világ nyolczadik 
csodájának (no hányadik már ?) nevezni, ha nem léteznének az 
Escorial; karszékei. Van 7 föajtaja, 15 kápolnája 33 oltárral. A 
Rosario-kápolnában Cano egy képét dicsérik: la Virgen del 
Rosario, hol a szent szűz karján tartja a világot megáldó kis 
Jézust. Még egy más kedves Mária-képet vettünk észre, hol a 
ied^es anyaiság tükröződik elő. A malagai székesegyház, mint 
a /enaissanee-izlés egyik remeke megérdemli a megtekintést, s 
akkor bevalljuk, hogy nem lehet egymás rovására dicsérni 
vagy kárhoztatni a különböző építészeti modorokat, mert hiszen 
ezen utóbbi Ízlésben is lehet Istennek méltó templomot 
emelni. 

A templom mellett narancs, gránátalma, s más egyéb gyü
mölcs pompázott, mert e tekintetben gazdag Malaga tájéka, 
eme kertben várakoztunk, míg kinyitják a templomot, miután 
siesta alatt zárva van. Az énekes gyerekek vágyakodva tekin
tettek a pirosló gyümölcsre; okoskodtak is, hogy miképen le
hetne részesülni az édes gránátokban, sikerült mégis meggyőz
nünk őket, hogy ami másé, azt nem szabad bántani. A fiuk 
csakhamar megbarátkoztak, "s elmondták iskolai feladványai
kat, el örömeiket a közelgő érseki beigtatásra, mert meghalván 
az odavaló főpap, a loja-i püspök volt helyébe jövendő. A mi
nistráns gyerekek itt is pajkosok, de mégsem annyira, mint 
Olaszországban; oly értelmes szép szemök van, mintha tűztől 
szikráznának, érdekeseket látni fényes aranyos vecsernyekö-
penyben (pluviale), mily komolyan, nagy pipesen szedegetik 
lábaikat, s ülnek le az elkészített székbe lábaikat lóbázva. 

Közelgett az ebéd ideje, siettünk a hotel Victoriába. Az 
egyik alkusz a terem végén ebédelt, ez talán annyi ételt kap, a 
hány vendéget fog, azért már is be voltunk jelentve. A másik
kal szintén találkoztunk, hanem a csak imént jámbor buzgalmu 
pofa most szeles megvetéssel ment el mellettünk. A pinczér il
ledelmes grandezzával megkért, hogy a 12-ik helyet foglaljam 
el, fölösleges lenne ugy mond várakozni a többire. A korcsmai 
lakás időtartama határozza meg ebédnél a helyet; jut azonban 
elég az utolsónak is, sőt némely ételt náluk is kezdettek meg. 
A közebédek mindenütt — értem a városokat — nagyon jók. 
Itt is nem volt vége-hossza az ebédnek, legalább nyolez tálból 
állott, bele nem számítva a sok mindenféle Ízletes gyümölcsöt. 
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A társaság nagyobbrészt angolokból állván, hallgatag vala, 
mindenki hozzá látott, hogy meneküljön tőle, amit tányérjára 
rakott, ezokon a többiek sem szóltak. Egy finnyás, de szép kis
asszony mindenre fitymálva tekintett, csak babrált az ételek
ben, akarta észrevétetni, hogy vagy nem eszik s igy valóságos 
angyal, ki harmat- és liliomlégből él, vagy hogy otthon külön
bet eszik. Elvégre anyja megszólította: ugyan Gabriela, miért 
nem eszel ? mit kényeskedel ? Így tudtuk meg, hogy csakugyan 
angyal neve volt. 

Nune venio ad fortissimum v i n u m. íTem érdemelné e 
város Malaga nevét, ha nem adnának a tengerivó-szomjnak va
lódi malagai bort. Adtak amennyi kellett, sőt még finom cse
mege-bort is (dessert). Nem volt veresbor, s mégis fekete, azaz 
annyira sárga-barna, hogy elbarnitotta az asztalt. Amit nálunk 
kis pohárkába, fontoskodó arczczal szokott maga a gazda, két 
kézzel tartva a palaezkot, szinte reszketve tölteni, azt mi öblös 
üvegekből ittuk ; hogy minő lehetett ezután a módos kis poha
rak tartalma, azt sejtheti, de nem képzelheti az olvasó. Ha csak 
nem jutott valami igazi brown sherryhez, xerez oscuro, azt kö
rülbelül ehhez lehetne hasoníitani. A spanyolok is szeszesitik 
boraikat, főleg az Angliába szállitandókat. Harmincz órai kop
lalás és a Mállott fergeteges zivatar után, nagyon elkelt az erő
sítő, azért mi, az öntudatlan szomj Ösztökélése nyomán hajto
gattuk a poharat. Az a gondolat, hogy utoljára (nem említve, 
hogy először is) iszunk a hely színén malagai bort, kedvet adott 
megbirkózni annyi pohárral, amennyit még egyszer sem kasza
boltam le. Megjött a beszédesség, melynek folytán hallottak 
vendégeink magyar szót is, habár ők sem voltak többé hallga
tagok, zajos lett a társaság, mint az már ebéd vége felé nálunk 
is megszokott jelenség. Arát kifizetve (14 reál), siettünk a dili-
gencia-hivatalra jegyet váltandók egész Granadáig. Az utczán 
amint kitekintettem a cathedralis tornyára, ugylátszott, hogy 
az építészeti vonalak, csak imént magasztalt öszhangzata meg
bomlott, sőt mintha Diego uram a torony építésénél az egyen
súly szabályai ellen vétett volna, vagy legalább rokonságban 
volna a zaragossai konyult toronynyal. — Az igaz, hogy mege
bédeltem uri kedvem szerint. 

Hogy a mondandókat megértsük, vegyen az olvasó tér
képet kezébe. Malagából vasút vezet A n t e q u c r a - b a , innen 
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L ó j á b a diligencia, ami vagy 7 hét órai kocsizásba kerül. Ló
jából ismét vasút G r a n a d á b a . E z az egyik közlekedési mód. 
A második szerint a dispacho-ban, ugyancsak 7 órakor indult 
el egy diligencia, 20 utassal egyenesen Lojá-ba? mely miután 
nem kerül oly nagyot, mint a vasút, az Antequera-Loja-i gyors
kocsival egyszerre érkezik az utóbbi helyre, aztán a két köz
lekedési mód utasai együtt mennek Granadába vasúton. Még 
Madridban figyelmeztetett minket b. Delago osztrákmagyar 
ügyvíselő, hogy ne menjünk Cordovából Granadába, hanem Se
villa- és Cadiz-on át Malagába, miután a Granadával való ösz-
szeköttetés csak Malaga által történik. Ez hihetetlennek lát
szott ; hanem magyar hazánkfiai, kik ezen utón mentek, megad
ták az árát ezen kezdetleges intézkedésnek. Cordovából Ante-
querába jővén, itt azt mondták nekik, hogy nincs hely a 
diligencián, mely Lojá-ba megyén, talán este lesz. Az esti vo
nattal ismét annyian jöttek Malagából, hogy megint nem kap
tak helyet. Nem volt egyéb tenni való, mint Malagába menni, 
ott jegyet váltani Granadába, Antequera és Lojá-n át, s a gra-
nadai időzés után, ismét Malagán és tengeren át Oadiz-ba ha
józni. Dolgoznak ugyan vasuton, mely Granadát is valahára 
összekösse a müveit világgal; hanem itt oly hegyek vannak, 
hogy nem lehet meghatározni az időt, mikor fog megindulni. 
Hihefetlen, hogy Cordova ne közlekedjék Granadával, és mégis 
ngy van. Cosa de Esparía. 

Mi tehát 80 reálon váltottunk jegyet Granadába; vasuton 
járt ezért a III ik osztály, diligencián pedig a banquetta, vagyis 
bakon való ülés. Az indóházba azonban ingyen vittek. Nyolcz 
óra lehetett, mikor a városból elindultunk, addig őgyelegve a 
hivatal előtt, a készülődéseket nézegettük. A nap épen alko
nyatra szállt; a lég este felé enyhe üde lett, s igy értettük, hogy 
ide sok mellbeteg szokott menekülni. Ugy vélem, hogy a divat
nak, mely szerint a betegek gyógyulási idényekre ide küldet
nek, mégis van alapja; ha egyéb nem, az a feledhetlen nagysze-
mü szőllő gyógyitja meg a beteget. 

Az omnibuszon két jómódú parasztember, megtudva, hogy 
magyarok vagyunk, nem tudott eleget csodálkozni, hogy ilyen 
messze világból jöttünk hozzájuk. Természetes jó szivénél fogva 
az egyik, mind amaz apró szívességeket, melyek az idegennek 
olyan jól esnek, előzékeny gyorsasággal teljesítette. Magától 
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értetik, hogy szivar is járta, mert ez ügy van kézügyben a spa
nyolnál, mint a mi népünknél a káromkodás. Este volt már, 
mikor a hatalmas indóházat szemügyre vettem; csakhamar 
füttyentett a mozdony és sziklás falak, felszaggatott szirtek 
közt, ugy látszik többrendü alagutak alatt mentünk el. A vi
dékről semmit sem mondhatok, mert a holdvilág csak akkor 
öntötte le teljesen fényét, mikor 11 óra tájban A n t e q u e -
r á b a érkeztünk. 

Leszállva a pályáról, egy hatalmas diligencia állt a pálya
udvarban rendelkezésünkre, nyolcz öszvér s egy ló lévén bele 
fogva. A hold pazarul öntötte fényét, a dél egy derült éje, An-
dalusia illatos estéje volt, — ki ne örülne ilyen utazásnak?! 
Spanyolországban az éj melódia, a képzelem elevenitője, a re
gény-költészet hona, s ami frázist olvastam Ibéria-ról, mind 
előtolakodott agyamban. Tündérek szedték a csillagok hamvát. 
Álomszerű ábrándok megtestesülve zsibongtak köröttem; átmé
láztam volna az egész csendülte éjszakát. Sentimentalis voltam, 
mint egy nevelőnő, s mindez csak azért, mert valahára láttam 
a mayoralt, a zagalt és az adelantero-t, a kocsis-világ ezen há
rom halhatatlan typicus alakját. 

M a y o r a l közönséges kocsi*, hanem annyi komolyság, 
életrevalóság, írni olvasni tudás jellemzi, amennyit mi nem 
szoktunk kocsisnál keresni, 0 tartja a gyeplőszárat, ő felelős 
az egész favárért, és a bele rakaszolt vendégekért, ő osztja szét 
a vasúti jegyeket, hol a diligencia vaspályával van összekötve 
s kifizettetnek az egész vonal utazási költsége i, mint itt történt 
Kék zubbony és lepénysapka teszik öltözetét, azonkívül hideg 
időben ülésre gyűrve tartja plaid-jét (manto), amely a köpenyt 
vagy szűrt pótolja. A mayoral nem kér borravalót, hanem csak 
átmenve az utas előtt, egy epedő szerelmes, mélyesztő tekinte
tével adja tudtul, miszerint nem tartja méltóságán alulinak el
fogadni az egykét reálkát; egy ébkint pedig olyan air composé-val 
jelenik meg, mint egy városi tanácsnok. Nevezhetnők fokocsis-
nak. Korára nézve a 40 év látszik kívánatosnak; ha felfordul 
a kocsi (buelco), akkor 24 frt. büntetést fizet. — A z a g a 1 vir
gonca 16—30 éves legény, ruganyos lábakkal, jó tüdővel, mely 
sem futni, sem ordítani el ne fáradjon. Skót sapka lelógó fekete 
szalaggal, és kék zubbony, lábán könnyű saru. Ennek legyen 
neve : nógató, miután kötelessége a lovakat, öszvéreket, szóval, 
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tettel serény hajtásra ösztönözni. Adelantero előlovas, mert ez 
az első négyes gyeplősén nyargal, vezeti a menetet, ügyességét 
főképen akkor tünteti ki, midőn helyesen kitér az utczakőnek, 
kapunak, amit neki már akkor kell végrehajtania, mikor a ne
héz batár a fordulástól még távol látszik lenni; az adelantero 
hivatalhoz tehát sok mérnöki és lovaglás! gyakorlat szükséges. 
Korára és borravalóra nézve egyenlő a zagallal, ők kérnek, de 
nem hunyászkodva, hanem mosolyogva. Sőt magam is fölkeres
tem s odanyujtám az 5—6 quarto-t, mert ezek megérdemlik. 
Az utóbbinak póstatrornbitája is van, melybe mindannyiszor be
lefúj, valahányszor sötétlő testet lát messziről, ezzel intvén, 
hogy pusztuljon, mert menten elgázolja. Ha még odagondoljuk 
nagy sarkantyús csizmáit, melyekkel mint szárnylebbentéssel 
folyvást dolgozik, az öszvér oldalába vagdalva, tökéletesen 
képzelhetjük az egyébkint zagal módra öltözött adelantero-t. 
A két eredeti egyéniség közt az összehasonlító vonalat képezi 
még a rövid ostor, melylyel mindenik el lévén látva, a szüksé
ges pillanatokban nagyokat vág az amugyis mindig ügető ösz
vérre. Csupán a mayoralnak van hosszú ostora, melyet nagy 
ritkán bontott szét, egyet pattantva, vagy cserdítve, mintha 
végszentesitést akarna adni a zagal és adelantero folytonos üt
legelnek. Hogy eme lóelőadásnál a nyelvészeknek is kijusson, 
meg kell jegyeznem, hogy zagal arab szó, és annyit jelent, mint 
gyors, sebes; üdeségben csakugyan felülmúlja, nálunk a még 
itt-ott látható kengyelfutókat, kik a zagal mellett száj-tátó 
léhák. 

Nagy pontossággal felrakva a pödgyászt,*csattant a ma-
yoral, bevezetésül jó sort húzott ostorával az öszvérek hátára 
és legott a vonat vágtatva megindula. Oda van a te hired oh 
nagyszombati vasút, s talán néhány mozdony is szegyelné ma
gát, mert igy szaladni befogott állatokat még nem láttam. Itt 
ugyan nem érinti a kisafa a ló inát. Az ut jó volt, a batár nem 
igen ijesztett felfordulással. Most"már nem is történnek szeren
csétlenségek, mert meredélyek felett erős korlátok vannak, a 
az előlovas ügyesen vezeti az állat-csoportot. Ezt az eszeveszett 
futást azonban a szorgalmas öszvérek nem csupán jókedvök 
kifolyása gyanánt viszik véghez, hanem ez a leirt személyzet
nek is érdeme. Ugyanis a kiindulás pillanatától kezdve igen 
kevés megszakítással; a zagal és mayoral szüntelenül lármáz-
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tak, ujjongtak, káromkodtak, tapsoltak, nyelvükkel csattogtak, 
szóval pokoli lármát vittek véghez. A csörpör zajában pajtásom 
gégeszakadtából nevetett, a két spanyol útitárs pedig oly komo
lyan vette ezt a tüneményt, mintha ennek okvetlen igy kellé 
történnie s másképen nem is juthatnánk Lojá-ba. 

Amint vagy félóráig mentünk, a hegy völgyes tájon két 
kiálló hegyorom tövébe értünk, melyek a tájon uralkodnak, 
ezekről nyomban mesét mondott útitársunk, melyet azonban el
felejtettem, lévén elkapatva a fogat nagyszerűségeitől; hihetőleg 
ide egyszer üldözött szerelmespár menekült fel az apai korbács 
elől s tovább nem futhatva mindketten leugrottak, meghaltak. 
A hegyorom neve: pena de los ennamorodas, ugy látszik innen 
ugrálnak le fejtetőre a kétségbeesett szerelmesek, azért nevezik 
„szeretők sziklájának." Elvégre öszvérváltás végett megálla
podtunk. Az egész 8 egyedből álló fogat felhámozva készen 
állt, csak a rúdhoz kellett csatolni s ismét vágtattunk. Hogy a 
fölvert por, daczára a sebességnek, néha egészen felhőkbe bur
kolt, s az öszvéreket nem a hold által elűzött sötétség miatt, 
hanem a porfellegek miatt nem láthattuk, azt említeni is fe
lesleges. 

Eeggel felé érkeztünk L o j á-ba. Ez egy vörös agyagu 
kopár hegy tövében, és részben harántján épült város, 15 ezer 
lakóval. Talaja termékeny, főleg Jenből pénzelnek lakóig gyá
rakban is bővelkedik. Lakosai elhirültek köztársasági, sőt rész
ben communistikus érziüetök folytán. 1861-ki jun. 21-én Perez 
vezérlete alatt itt eltorlaszolták magukat. A mozgalmat Serrano 
tábornok néhány száz vadászszal elfojtotta. Az a jellemző volt 
e zendülésben, hogy habár a népből keletkeztek egyénei, na
gyon antikatholikus színezetet árult el, Garibaldit éltették, és 
„le a pápával^-féle orditások hallatszottak. Háromszázat elitél
tek, kik közöl sokan garotte-on vesztek el, a többi börtönbe 
került. Tizenkettőt nyomban a hely szinén fojtottak agyon. 
Ugyanis a g a r o t t e olyatén gépezet, melynél leül az elitélt, s 
a hátamögött alkalmazott csavarral egy karóhoz szorítják nya
kát, mire nyelvét kiöltve, rögtön meghal. Egész Andalusia ka
tonasággal töltetett meg- Mondják, hogy ez egyik részlete lett 
volna az akkor kitörendő forradalomnak, mert más helyeken 
is történtek még eseménynyé meg nem érlelt mozgalmak. A 
spanyol lapok az egész lázadást a Gibraltárban székelő angol 



— 224 — 

propagandának tulajdonították. Ugyanekkor hire futamodott, 
hogy Sevillában egy társaságot fedeztek fel, melynek egyénei a 
feszület leköpésével avattattak fel az egyletbe. Ugyanekkor 
fogták el Granadában Matamosus, Alhatna és Trigo nevű „spa
nyol martyrokata, és midőn sir Eobert P e e 1 az angol parla
mentben durván kikelt a spanyol türelmetlenség ellen, azt felel
ték a spanyol liberális lapok is, hogy a vallási propaganda fegy
veres támadássá lett, s a köztársaságot akarták kikiáltani, ez 
okon ilyen népet nem volt szabad tűrni. Most már szabad a val
lás ellen zendülést támasztani, hanem az egyetemes várakozás 
ellenére nem a nép, hanem a kormány bántja ; ezekből kitűnik, 
hogy az emiitett zendülések nem a népből származtak, hanem 
felfogadott gazokból álló csapatok által támasztattak* Mért nem 
jőnek elő most a „feszületrutalniazó" társulatok? Azt hiszi a 
gibraltári propaganda, hogy a kormány most amúgy is eléggé 
sanyargatja a kath. egyházat, minek fáradozzanak. 

Az indóháznál megállapodva, legalább negyed óráig tar
tott, míg a diligeneiáról minden czókmókat leszedtek, beleértve 
az utasokat is. Ekkor kitűnt, hogy a tisztelettel említendő há
rom lóhajtóval, húszan voltunk. Azt gondoltam, az adelantero 
járni sem fog tudni, azonban ez legfürgébb volt a podgyász le-
hordásában. Beszélték, hogy ez csak kis miska ahhoz képest, 
mennyit elbir egy előlovas, mert hiszen az előtt megtörtént, 
hogy 48 óráig folyvást kellett lovon ülnie, amiért halálra itélt-
nek nevezték szegényeket; most azonban ott is, hol hosszabb 
diligencia-vonatok léteznek, félnapnál tovább nem nyargalnak. 
Ez a hét órai ut meg sem kottyant neki, mert amint fölszedte a 
borravalót, oly délczegen lépegetett, mint akár én. 

Nyolcz órakor már vasúton ültünk. A harmadik helyen 
olyatén kocsik vannak, hogy mindenik 50 asiento-val bir, s igy 
az utazók egymással közlekedhetnek. Amint helyet foglaltam, 
észrevettem, miképen magyarázza egy mór eredetű ur, hogy 
merre van Magyarország. Ebbéli előhozakodásra az én magyar 
kabátom adott neki alkalmat, mivel úgymond, én ismerem a 
magyarokat, dolgozott ugyanis — mint kis vártatva nekem is 
elbeszélte, Barcelonában, egy kalapos műhelyben, hol m a g y a i -
barátja volt, ki most Sevillában telepedett le s ki hasonló ruhá
ban járt. 

Jobbra esett, Granadától nem messze, S a n t a F é ^ r é g i 
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nevezetes várost látnom, hol a mórok elleni hadjárat alkalma-
keresztény sátorok tanyáztak. Ezen táborban dőlt el a spanyol 
zsidók sorsa. Meg kell ezt itt röviden említenünk, mert nincs 
ker. ország, hol fontosabb szerepet játszottak volna, mint Spa
nyolországban. <— Letelepedtek itt már Salamon idejében, leg
alább ezt tartja a hagyomány; hogy Krisztus u. sz. előtt mái-
száz évvel a szigeten laktak, arról szól a történelem. Ekkor oly 
hatalmasak voltak, hogy proselytákat is szereztek. Az iliberi-
elvirai — zsinat (303 — 313) megtiltotta, hogy a keresztények 
földjeiket meg ne áldassák zsidók által! 589 ben a íoledói, meg
tiltotta a zsidókkali házasságot; s minthogy nagyrészt rabszol
gákkal kereskedvén, ezeket környülnietélték, azt rendelte a 
zsinat, hogy minden ekkép megcsonkított rab szabad legyen. 
633-ban a negyedik toledói zsinat megtiltotta a papoknak a 
zsidók szerfeletti védelmezését. Ugyanezen zsinat az 57-ik ea-
nonban mondja, hogy „senkit sem szabad erőszakkal megke
resztelni, aki azonban meg van már keresztelve, maradjon ke
resztény". Minden történetíró bizonyítja, hogy ily zsidókból 
lett keresztények, kik alattomban régi vallásukat követték, 
Egica király alatt, a goth királyságot a saracenok segélyével 
meg akarták buktatni — ruinani patriae et populo tmiverso —; 
hanem kiderülvén az összeesküvés, a ezinkosok rabszolgaságra 
kárhoztattak, és a mórok beütése meg Ion akadályozva. Az 
arab hódoltságban nas:y tekintélynek örvendettek, tudomány 
és gazdagság által oly befolyást szereztek, mint sehol a világon. 
A spanyol lovagok ellenében, mennyire védték őket a püspökök 
és a pápák, kimutatja Hefele.""*) Az inquisitio nem a zsidók el
len, hanem a megkeresztelt és alattomos zsidók ellen fordult 
élével. Mindazonáltal, mindinkább fenyegetve vélték államu
kat a spanyol fejedelmek, ezokon az inquisitio — mely merőben 
állami és kegyetlen intézmény volt, — kimondotta, hogy a ve
szély mindaddig megmarad, mig zsidó lesz az országban, annál-
isinkább, mert a zsidók nem csak a maranos-okat, hanem más 
régi keresztényeket is községökbe csábítottak. Maranos a meg
keresztelt zsidó neve, maranatha szótól, amely annyit jelent, 
mint: jön az Ur. I. Kor. 16, 22. Az ország rendéi régen zokon 
vették, hogy minden pénz a zsidók kezében vagyon, igen szive-

•*) Der Cardinal Ximones. Tübiügen 1851. 259 lap. 
Spanyol út. 1° 
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sen fogadták tehát az inquisitio kimondását és az állami jólét 
ürügye alatt unszolták a fejedelmet, hogy üdvös lesz őket az 
országból kiűzni. Hozzá járult, hogy ahol lehetett, a zsidók is 
boszut állottak, kereszteket megcsúfoltak, szentelt ostyát meg-
megrutitottak, ker. gyermekeket keresztre feszitettek ; 1485-beu 
Toledóban összeesküvést fedeztek fel, melynek ezélja volt, Űr
napján a keresztényeket meggyilkolni. Mindezek nem voltak 
elegendő okok elüzésökre; a rendek, a nép, azonban nagyon 
rajta volt, hogy az ország jóllétének és a nemzeti egység érde
kében ki kell űzni az országból. A zsidók ehhezképest éltek a 
gyanúperrel, s mikor a fejedelmi pár Granadát ostromolta, a 
santaféi táborba mentek, s a veszély elhárítása végett 30 ezer 
aranyat ajánltak fel. A király már is hajlott a kérésre, azonban 
belép Torquemada, feszülettel kezében s Ferdinánd király elé 
állva, ezeket mondja: „Judas Urunkat 30 ezüst pénzen árulta 
el, fölségtek 30 ezerért akarják eladni, im elhoztam, adják el." 
Letette a feszületet, és elment. A fejedelmekre ez oly hatással 
volt, hogy 1492-ki marcz. 31-én kiadták ama hires rendeletet, 
mely szerint minden zsidó, aki jul. 31-ig meg nem tér, hagyja 
el Spanyolországot. Adják el addig holmijokát, útlevélről és ha
jókról majd gondoskodik a kormány. Sokan megtértek, de még 
többen hagyták el az országot, miután vagyonukat olc3ó áron 
elprédálták, p. egy szamárért házat adtak. Szavavehető tanuk 
szerint, minő Ferreras spanyol történész, 30 ezer zsidó család 
azaz 100 ezer lélek vándorolt ki ekkor az országból. Szétmen
tek Portugálba, Olasz- és Francziaörszágba, legnagyobb részt 
Afrikába. Áz Olaszországba menekülteket megtizedelte a dög
mirigy, kik Afrikába ménének, azok a mórok zsákmányának 
estek áldozatul, mert egyéb kegyetlenségek közt, soknak föl
metszették a hasát a netalán elnyelt arany meglelése végett. 

Ennyi vérontásba került a spanyol nemzetiség megőrzése. 
De mind e mellett szétzülledt volna a nemzet, ha a 15-ik szá
zad vége felé, a spanyol nemesség nem teszi félre magánügyeit 
s nem szenteli magát a közügynek. A századokon át folytatott 
családi nagyravágyás, nemzedékeken át élesitett magánboszu, 
elsőségi törektdés Ferdinánd és Izabella fölségek kormánya 
alatt lelohadtak, és minden törekvés a haza megmentésére irá-
nyoztatott. A köztörekvés megszülte a kor embereit, kik mint 
Istentől ihletett férfiak, nemzetök élére állottak. A nemzet ön-
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feláldozása jutalmául tekintette, hogy Ximenes a tudomány és 
fegyelem kezelésében, főleg a papok rendbehozatala által, Cor-
dovai János a harczniezőn, Columbus a tengeren csodás dolgo
kat vittek véghöz. A két felség oly példás, oly szigorú életet 
éli, hogy rég kivesztek azok a bíborból, kikhez hasonlítani le
hetett volna. Ezen mindenoldalú törekvésnek, a pártszakadás 
megszűnésének lett eredménye a spanyol nemzet hitben és 
nemzetiségben való egysége. Az ösztörekvés jutalma V. Károly 
hatalmas uralmában tetőzött Minden nagyság csak nemzet
egységből jöhet elő, ezokon Ximenes, ki azt megalkotá, némely 
újkori történetben kegyeletesb emlékezést érdemelne. 

Bármennyi harcz, lázadás és pártoskodás színhelye legyen 
Spanyolország, nemzeti léte mégsem fog egy könnyen megszűnni. 
Határait alkotja a tenger, de e nélkül is semmiféle nemzeti
ségtől sem fél, amely oda jön, beolvad a nemzetbe. Nem hallani 
téréin egyéb nyelvet a spanyolnál, vallásban szintén egy. Te
gyük, hogy a szeptemberi forradalom meg fog 100 ezer embert 
emészteni, ilyen veszteség meg nem érzik a 16 milliónyi nép
ségben, mely egy hazát mond magáénak, nem kacsingat kifelé 
egy lakosa sem, hanem tömör nemzeti testet képez. Ha kiforrja 
magát a trón-kérdés, ezen nemzet a cultura nagy fokát fogja 
elérni, mert egy nagy jövő testi lelki föltételeivel bír. Vezetői
nek csak kettőt kellene szem előtt tartania, hogy a nemzet val
lását és nemzetiségét szentnek akarja látni. Nem értem ugy, 
hogy türelmetlen legyen más vallásúak iránt; épen nem, sőt 
kivánja, miszerint engedtessék meg minden vallás, hanem utálja 
a junták azon otromba kifakadásait, mikor czélszerű reformok 
helyett — s ezek szükségesek — némely helyütt a vallás gyö
keres kiirtására gyürkőznek, ami lehetetlen. A szenvedélynek 
sok pusztító tüze, a bűnök gyakori zivataros vizmo3ásai vonul
tak el ama szivén, mely engedné kimozgatni a kath. vallás gyö
kereit, oly mélyen vannak azok, oly sűrűn hatják által a spa
nyol szivek szövedékeit. A naponkint jövő hirek erre nézve 
számos érvet hoznak. Az istentelenség kihágásai fölébresztették 
a közönyös lelkeket és ösztönzik a jókat. Az első döbbenés el
multával egyesültek, és erélyesen hozzáfogtak, hogy a vallás
talanság áradatát megakadályozzák. A szabad sajtó nagyobb 
arányban hozza a védmüveket, mint a hitetlenség a rágalma
kat. Egyletek, clubbok támadnak, nagy részben fiatal emberek-

15* 
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bői, kiknek egyedüli feladatuk támogatni a püspököket a kath. 
egyház jogainak vedel mezesében. Mikor szabad gyalázni az 
egyházat, az igaz spanyolok annál jobban szorítják szívókhoz, 
A madridi csőcselék ugyan a forradalommal tart, hanem ilye
tén párt támogatásával senki sem vall dicsőséget. 

Azért nem szabad kétikednank e nemzet jövője felől, 
biztositottabb az ő nemzeti létök, állami nagyságuk, mint a mienk. 

Régóta fehérlik már Sierra Nevadn, Spanyolország legna
gyobb hegysége, G r a n a d á b a n vagyunk, mely tövében fek
szik. Sierra fürész, némely spanyol hegyek fürész alakjától, igy 
nevezik a nagyobb hegyeket. Nevada annyi, mint havas. Ma
gassága 9500 láb, Mulahacen csúcsa pedig 10,941 láb. Ilyképen 
felülmúlja a pyrenéket, melyek éjszakról mintegy elválasztják 
az ibéri felszigetet a többi Európától, Daczára Ne vada magas
ságának, nincs nagyszerű döbbentő jelleme, részint mert nincsen 
valami pompás formátiója, részint mert csúcsai csak kevéssel 
emelkednek a hegyhát fölött. Nincsenek rajta ellentétek: szé-
ditő magasság merevélyes mélységek között. Déli lejtőinek 
neve Alpujarras, hol sokat csatáztak a mórokkal. 

A vaspálya hegyharánton mászkál, s meglehetős kezdet
leges intézkedésekről nevezetes; ami nem is lehet másképen, 
mert el van szakitva a nngy világtól 

XI. Granada. 
Tengan ustedes el favör, legyenek szivesek uraim átadni 

vasúti jegyeiket, mert G r a n a d á b a n vagyunk. így szólita 
meg a vezetnök és csakhamar egy ujépületü indóházban szál-
tunk le. Néhány omnibus, s ugyanannyi alkusz állt komoly csa
tarendben, kik öntudatlanul páratlan komikusok voltak. Ezen 
uraknak feladata a vendégeket ékesszólásuk igézetével meg
ragadni, és az illető vendéglőkbe szállitani. Járja az olasz és 
franczia üvöltés, majd egyszerre, majd egyenkint, ki hotel Wa-
schmgtont, ki hotel Suisae-t, ki en la Alhambra-t sat. kiáltott, 
kinek hogyan telt torkától. Elejénte ki nem léptek a sorból, 
csak a kurjantás élessége által igyekeztek egymást felülmúlni, 
később megbomlott a csatarend, hozzánk furakodtak, megra
gadva táskáinkat, harsogva ajánlva szállodáikat. Valódi saske
selyük, kik egy. fürj-csapatot leptek meg, s miután az egész se-
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regből tigy sem menekülhet meg egy sem, hanem csak osztosz-
kodási diíferentiák támadhatnak, haragjok nyilát elég hevesen 
lőtték egymás szemébe.. Elfogadtuk egy tisztességes arczu urnák 
ajánlatát, kinek egyedüli prédája levélik. Csodálkoztunk, hogy 
ez maga a sazda, aki vendégfogásra ment, a búcsúzásnál tör
tént számvetésnél tudtuk meg, hogy fölötte áll az ipa, mert ez 
szedte fel a pénzt. 

Négy sallangos ló ragadott, s félóráig tartott, mig a város 
egy részén át, felértünk magába az Alii ámbrába. Ugyanis ven
déglőnk harmad magával a mór királyok pompás kertjében 
volt, amin felette örültünk. Jő nagy a kapaszkodó a hegyre, 
azért van a tisztes társaskocsiba négy ló fogva. A városból csak 
piszkot láttunk, az alhambrai sétatérből (alameda) csak fákat; 
észrevétlenül mentünk át a kapun, melyet diadaliv-alakban 
építtetett V. Károly ; szobánk ablakából pedig láttuk az A1-
hambra vörös tornyait s meggyőződtünk, hogy csakugyan az 
emlékezetes halmon lakunk. A vendéglős neje azzal ajánlotta 
egymásba nyíló szobáinkat, hogy néhány nap előtt volt itt két 
magyar tanár, kik szintén ezen szobákban laktak. Tehát ismét 
nyomukban vagyunk, de utói nem érhettük. Egy pár álmatlan 
éjt föl sem vettünk, miképen lehetett volna tehát lefeküdnünk 
két átvirasztott éj után most, mikor ím szemünk előtt áll A1-
h a m b r a. Ez a mór királyok palotája, melyben ostromok ide
jén 40 ezer katona is elfért. Alhambra annyi mint: v ö r ö s . 
Egyébiránt nem tudni, vájjon a vörös tornyok- ós várfalaktól, 
a sok helyütt vörös talajtól, vagy a mi legregényesb, a fáklyák 
vörös fényétől, melyeknek világítása mellett épült a vár, vagy 
pedig alapitója Alhamar-tól vette-e eredetét. Talán az utóbbi 
való. A leirandók könnyebb megértése és általán biztos tájéko* 
zás végett egyet-mást előre kell bocsátanunk. 

h Alhambra* 
Tessék nyugatra és keletre két magas hegyet képzelni; 

az dsőnek Elvira, a másiknak Sierra Nevada a neve. Ez utóbbi 
folyvást hóval van fedve. Ezek közt egy termékeny völgy, a 
Vega terül el, melynek bársony pázsitját a Darro*) és Genil 

*) Dat aurum, aranyat hord ; vagy hadarok, ami arabul rohanó folyót je
lent. Az aranymosás oly csekély haszonnal jár, hogy abbahagyták. 1526-bauV. 
Károly meglátogatván Qranadát, a Darro-ból fogott arany koronát adtak n$kit 
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folyók öntözik. A bájos róna völgyet egyéb oldalokról is hal
mok környezik; ezek közt bennünket az egyik érdekel, t. i. az 
Alhambradomb, mely a Nevada hegycsoportból kiágaz és tövé
ben terül el Granada, a város. Eme domb bele nyúl a rónán 
fekvő városba, a domb mögött van a G e n e r a l i f e , régi kirá
lyi nyaraló, s e mögött a város területének legmagasabb pont
ján, a Bo a b di 1 várának csekély romja. Ezeket azért említem, 
hogy az olvasó elképzelhesse a helyzetet, igy talán el nem unja 
sebesröptű leirásunkat. Megemlítve, hogy minden hasonlat sán
tikál, Granadát Kolosvárhoz merném hasonlítani, váracsába 
helyezve Alhambrát, vagy talán még jobban Esztergámhoz, a 
basilika helyébe téve az Alhambrát, s Duna helyett a várost, 80 
ezer lakosával, kormos tornyaival. A természet báját növeli a 
történeti emlékfény, melynek nem egy sugarát hősiesség, elra
gadó költészet és önfeládozás alkotja. Azért mondja a spanyol 
közbeszéd is: El que non ha visto Granada, no ha visto nada. 
Ki nem látta Granadát, semmit sem látott. A mórok pedig, kik
nek keleti phantasiájok bűbájos képekkel volt tele, határozot
tan azt állították, miszerint a paradicsom az égben épen Gra
nada felett vagyon, s hogy onnét esett le egy csepp e földre, 
mely aztán édenné varázsolta a tájat. 

Azt mondják, már a phönicziek laktak itt, és ama vörös 
tornyok (torres vermejas) alapjait ők tették le. Keresztények 
már az első századokban v< ltak e tájon; itt tartatott egy neve
zetes zsinat is, t. i. az e l v i r a i (Illiberis 305-ik évben). Ezen 
város, ha nem Granada mostani helyén, akkor a róna völgy 
másik oldalán, az Elvira hegy tövében terült el; jelenleg ama 
zsinatnak csak ezen hegy őrzi emlékét. Itt hozatott ama hires 
canon (36), mely szerint megtiltották a képek festését. Ugyanis, 
midőn a keresztények rejtekhelyeiket képekkel díszítették, és 
kitört az üldözés, a képek nyomán fölismertek minden ker. la
kot s lerombolták. A zsinat tehát csak eszély ősségből, és nem 
hittani szempontból, nem is mindenkorra, hanem csak ideigle
nesen tiltotta el a képek festését. Mert ha ezen törvényczikkben 
vészthozólag, és örök időkre tiltják vala el, akkor eltörölték 
volna a képek, szobrok használatát végképen• látjuk azonban, 
hogy a béke ideje bekövetkezvén, felvirágoztak, mert még 
megvannak m első századokból Sarago^ában. s más városokban 
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a legszebb kőkoporsók s egyéb művészeti ágak keresztény 
maradványai. 

Granada dicsősége a mórokkal kezdődik. Régóta biríák 
már Spanyolországot, mikor I. Alhamar, vitéz és tudomány
kedvelő arab fejedelem megvetette az Alhambra alapjait. Meg
halt 1273-ban tehát 200 évvel országának tökéletes feldulatása 
előtt. Sőt a keresztények már az ő idejében oly erővel nyomul
tak előre, hogy a mór trón ingása szembtünő volt. Végképen 
elpusztultak a dicső Izabella és Ferdinánd király-pár ország
lása alatt. Tagadhatlan, hogy a természettől éles észszel meg
áldott mórok nem ami buta törökeinkhez hasonlítottak, hanem 
kiváló, fönkeít lelkű nép voltak. Tudósaik, művészeik, költőik 
nagy számban voltak, és a ker. vallást általában véve tűrték; 
megelégedtek azzal, hogy az érzéki örömeket nyújtó mohamed 
vallás amúgy is táborukba tereli a kéjelgésre hajló embereket. 
Nemzetgazdászati tekintetben is kitűntek, mert ők tették vi
rágzó kertté (huerta) a déli Spanyolországot; vizöntő medreik 
még megvannak, a folyók mezőkre irányozvák, és a spanyol 
gazda ne is tegyen egyebet, mint utánozza a mórt, ha termő 
talajt akar magának szerezni. Művészeti magasságukról szól
nak az épületek, melyek önálló művészeti fajt képeznek s min-
t4ul szolgálnak. De bár mily fönséges műveket alkottak a mó
rok, bármennyire polgárisulva leendett az arab, hol van az a 
spanyol, ki ezen idegen jármot hazája dicsőségének tekintette 
volna ? Megszűnik-e bilincs lenni a láncz, ha aranyból van is ? 
Lehe -e önálló a nemzet, melynek idegen ország fia parancsol ? 

Nyolczszáz évet számítottak már az arabok spanyolor
szági hazájokban. Fájdalommal nézte minden keresztény em
ber rzon szép tájakat a déli Spanyolországban, hol a keresztet 
a félhold, az evangéliomot a korán pótolta. Keserű érzetek ül
dözték a hazafit, valahányszor Granadára gondolt, mely a haza 
gyöngesége- és lealáztatásának állandó emlékoszlopa volt. Ez 
okon a fejedelmek összeszedték erejöket, és táborba hivták a 
pártviszályok által többé nem bolygatott Spanyolország minden 
daliáját. Ekkor monda Ferdinánd: „Kiszedem ennek a gránát 
almának minden szemét egyenkint", és megtartotta szavát. 
Granada czime öt gránátalma, melynek bele csupa magból áll; 
innen eredt neve, mert vidékén sok és dinnyenagyságú grá
nátalma terem. Mások szerint onnét eredt neve, hogy e völgy; 
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melyben a város fekszik telkeivel, ketté szelt gránáthoz ha
sonlít. 

A háború megkezdésére azon körülmény adott alkalmat, 
hogy Muley Abul Hassan megszakította a békés viszonyokat 
és Zahara végvárat 1481-ben elfoglalva, a lakosokat rabszolga-
nép gyanánt Granadába hurezolta. Erre a következő évben 
Ferdinánd elfoglalta Alhatna várát, mire a mór fejedelem né
mely tanácsosai megjegyezték, hogy ez nem lesz egyetlen kö
vetkezni ényo a megszegett békekötésnek, hanem inkább elő
futára egy nagy szerencsétlenségnek. Úgyis történt. A mórok 
két 'részre szakadtak, és nincs nagyobb ellensége valamely os
tromlott országnak, mint a pártviszály. Abu Abdallah, vagyis 
mint a spanyolok nevezik, Boabdil, fellázadt atyja, Abul Has-
saíi ellen, és elfoglalta országa nagyobb részét, magát a fővá
rost, ugy hogy az öreg Malagában, a íiatal Granadában uralko
dott ; hatalmuk ekképen meg levén oszolva, meggyengült. Mig 
ezek belháború által egymást emésztették, (egy alkalommal 50 
napig folyt a mór vér Granadában, mór vasak által megereszt
ve,) addig Izabella tábora mind jobban közeledett. Utóvégre 
1491-ben nem messze Granadától a keresztények egy várost 
építettek (Santa Fé, szent hit) annak jeléül, hogy innen távozni 
sem akarnak, mig be nem veszik. Ezen reményök teljesült, 
mert 1492-kijan. 2-án a fejedelmi pár Izabella és Ferdinánd 
bevonult a mórföld városába, hogy az arab berezegek hódola
tát elfogadják. Szomorú érzelmek közt kivonult szép lakából 
Boabdil, és a sziklaoromról fohászkodva tekintett vissza apái 
lakára. A sziklát most is a mór végfohászának nevezik. El ulti-
mo sospiro del moro. Meghalt Afrikában. 

A megmaradt nép szabadon gyakorolhatta a vallást, nem
zeti törvényei, szokásai szerint élt, nagyobb adókat, mint a ke
resztényekre, nem volt szabad rajok kivetni, sőt az első három 
évben adómentesek voltak. Izabella egyebek közt eltiltotta a 
selyemruha viselését, de a mórok kivétettek e törvény alól is. 
Azonkívül, kinek tetszett, kivándorolhatott Afrikába. Ekképen 
beteljesült a spanyolok forró vágya, eltöröltetett a százados 
szenny, s az ellenségnek, a tiz éves trójaival Összehasonlítható 
háború által minden ereje megtöretett. Egész Európa osztozott 
Spanyolország örömében, mindenfelől üdvözlő iratok érkeztek, 
a pápa pedig a dicső fejedelmi párt; los reyes católicos czím-
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mel ruházta fel, mely név alatt világhírűvé lőnek. Ekkor kap
ták e czimet, nern pedig mikor kiűzték a mórokat. 

Ezeket előre bocsátva, elindulhatunk a világhírű Al-
hambrába. Le kell kerülni a kapuhoz, hogy semmi sem marad
jon említteti en. 

Az utczát, mely a városból az Alhambrába vezet; de los 
Gomeles-nek hívják, azon arab nemzetségtől, mely a XIV. szá
zadban a hegy tövében telepedett le, és lovagjai a fejedelmek 
testőrei voltak. Emelkedik már ezen utcza is. Végén áll egy 
szép kapu (puería de las granadas), melyet V. Károly épített 
jelen alakjában, s homlokát két óriási, megmetszett gránáttal 
díszítette fel. Harmincz lábnyi magas, 36 széles, fala 9 láb vas
tag. A mórok idejében: Bibel aujar volt a neve. Átlépve rajta 
az Alhambra kerületében vagyunk, hova nem csak a vár, ha
nem a Mária-templom és néhány magánlak is tartozik. 

Átlépve a kapun, környezetünk megváltozik; silány ha
bár emeletes házak helyett, magunk előtt erdőt láttunk, mely
ben mintha pagonyt vágtak volna ki, oly szép menedékes fasort 
állit elő. Hatalmas jegenyék, szilfák, platánok, gesztenyék in
gatják sudaraikat a magasban, s habár széles az ut, koronáik
kal mégis ugy összehajtanak, hogy lombdús ivezet emelkedik 
az ut felett. Mig ezek oda fönn, érthetetlen stisogást visznek 
véghez, az ut oldalán, kövecsekkel kirakott medrekben üde 
forrásvíz locsog, mesélve a múlt dicsőségét, mikor fejedelmek, 
vérbon fürdött zsarnokok méláztak itt, sikertelenül kérve őket^ 
hogy zendülő lolkisméretöket habzó morgásukkal csillapítsák 
le. A patakocskák morogva folytak tovább, legfölebb álmot 
hozva a merengőre, s folynak tovább sietve az áldással, melyet a 
mezei gazdának, ki dolgozva várja, a mezőre visznek. Innen 
három ut vezet fölfelé, a bal legmeredekebb, szinte kapaszkodó; 
ezen nem megyünk. A jobbik, de los martires, kilátással kínál 
a városra és a N évada jeges ormaira ; de czélunk az arab vár, 
tehát a középsőn megyünk, mely rendes sétatér, s egyszersmind 
szekérút; ezen mentünk mi omnibuszon a vasútról, s alig hittük 
a szálloda gazda szavának, hogy a regényes várkertben va
gyunk. A mint fölértünk, jobbra vannak a vendéglők, mi balra 
kanyarodunk a vár felé. 

Nagyobbrészt menedékes, kanyarodó utón haladva, figyel
münket megragadja V, Károly kútja. Nem egyéb ez, mint 40 
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láb széles kőpalánk, a hegyhez támasztva; több delfin vizet 
ömleszt, mely az alatti kőváluba gyülekszik. Rajta van a csá
szári sas, jeligéjével: plus ultra. Az ajánló szavakat: Imperá
tori Caesari Carolo V. Hispaniarum regi, különféle diszitmények, 
Hercules-oszlopok, világgömb, granátágak, melyeken gyümölcs 
lóg, veszik körül. Mindez erős köböl. Van finoman vésve. Mintán 
ittunk vizéből, továbbhaladunk. Ezt elhagyva, s mindig árnyék
ban fölfelé igyekezve, a vár fokapujához értünk (tőrre de la 
justicia, puerta judieiaría, puerta del tribunal, igazság kapuja) 
Azért nevezik justicia-nak mert itt mondott törvényt a Kádi, 
néha maga a fejedelem. Valóságos torony, patkóivezete har-
mincz láb magasságban gömbölyödik. Az iv fölött egy kézkar 
látható; a különféle arab diszitmények között kellett volna egy 
bojttal ellátott kulcsot is találnunk, de minden keresés mel
lett sem jutottam czélhoz, azért minden bámulatom csak a 
kézre pontosult össze; talán más kapu fölött van a kulcs, a 
mely közönséges jelvénye az épület fölötti uraságnak. E két 
tárgyról az a vélemény él a népben, hogy akkor semmisül meg 
az Alhambra, mikor e kéz a kulcs után nyúl. Az van a dologban, 
hogy a móroknál a kiterjesztett kéz a hatalom jelvénye volt, mely 
az ellenséget, a bűbáj és varázslat minden igyekezetét csúffá teszi; 
ez okon szokták volt a várkapu homlokára vésni. A kulcs jelenti, 
hogy a mennyég kapuját csupán Mohamed próféta birja megnyit
ni ; ez volt ez andalusiai mórok jelképe. Midőn a harczok még 
egyenlők voltak a pogány és keresztény táborok közt, az előbbiek 
azt szokták volt a spanyoloknak mondani: akkor léptek be 
Granada kapuján, mikor ama kéz a kulcs után nyúl, hogy meg
nyissa számotokra. Á torony belülről több sötét szöget képez; 
az első falon szűz Mária szobra vagyon, kisdedével karján. 

Szűk utón, omladozó, faduczok által támogatott falak 
közt egy másik kapuhoz értünk, tőrre vagy puerta delvino, mely 
finom kivitelű patkóivezete, művészies arabeszkek és olvasható 
feliratok miatt, nevezetes. Itt rakták le a bort,8"melyet a grana-
dai lakosok az udvar számára termesztettek. Most a falaiban le
vő sikátorokban egy fényképész lakik, s árulja a méregdrága, 
de rósz fényképeket. Vettünk mégis, mert hiszen ide ugyan so
ha sem kerülök többé. Most már a vár terén vagyunk, plaza de 
los algibes, vagyis a „cisternák tere.44 Mint neve mutatja, két 
víztartó van alatta, melybe a Darro folyam gyűl, Hogy innét a 
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száz és száz szökőkutat vizével táplálja. Kutat is látunk, mely
ből szakadatlanul huzzák a vizet, nem csak a hüs édes italok 
kezelője, ki szomszédságában tábort ütött, hanem hivatalos viz-
árulók is, kik hosszúkás hordóikban széthordják az egész város
ban. Némelyik maga czipeli; a ki már annyira meggazdagodott, 
hogy szamarkát is tarthat, ennek hátán hordatja szét a fris ivó
vizet. Egész nap, késő estig hangzott szét az erdőben a szamár
nógatás, burro, anda, mas anda! Bámulatos a szorgalom, mely-
lyel a mórok az egész Darro-vizét az Alhambra hegyére vezet
ték, s igy habár ez egy árva forrást sem tud felmutatni, mégis 
szökőkutakkal dicsekszik. Minthogy igen hosszú utat tesz meg 
földalatti csatornákban, megfrissül, igen jó lesz vize; ritka do
log, hogy a cisterna forrásvizzel versenyezzen. A szökőkutak 
összesen csak január 2-kán eresztetnek meg, emlékül az ekkor 
történt elfoglalásnak; most csak itt-ott látni egy-kettőt, vagy ha 
az idegen különösen kivánja. Ugyancsak januárban tisztogatják 
a víztartókat, a mikor meg lehet látni egész mivoltukban. Tég
lából épitvék, 60 lépcső vezet le hozzájok; olyan épek a téglák, 
mint a visegrádi vár cisternáiban, tömörségök a kővel versenyez, 
mert százados vizmosás sem tudja felolvasztani. A téren állva, 
balra három torony vereslik felénk, melyek a városra néznek, 
jobbra van a várpalota. Ez két részre oszlik ; az egyik V. Ká
roly be nem végzett várlaka, a másik a mór fejedelmeké. Rövi
den szóljunk az elsőről. 

V. Károly a fönkelt szellemű, nagy fejedelem, a mór kirá
lyok lakának, egy kis részét ledönteté, hogy helye legyen ha
talmas négyszeg palotájának, melyet a legjelesb művészek által 
akart kiépittetni. 1527. vetette meg alapját, M a c h u c a Rafael 
tanítványának terve szerint. A falak a tervezett nagyságban 
állanak, de tető nélkül. Faragott kövekből épült, nem omlad-
vány még, csak be kellene tetőzni. Minden oldala 220 láb szé
les, a faiak magassága 85 láb. Valamit motoztak belsejében; 
nyitva volt, bementünk udvarára, mely tökéletes kör, mint ha 
csak torna-játékokra volna alkalmazva. Az udvar doriai-oszlo-
pai kedves látományt szülnek. Hol a belső kör sarokkal érint
kezik, ott van alkalmazva a pompás lépcső. A spanyolok ezen 
épületre mint az öszhangzó architectura egy jeles példányára mél
tán büszkék. II. Fülöp is épittetett rajta, hanem mégis bevégezet-
len maradt. A meglevő darabokból Hélve, főleg tekintve homlok-
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zatát, hol jeles, arab csatákat ábrázoló domborvésetek, Károly 
jeligéje, villamosom ók vannak alkalmazva, már a mennyire a váz
latról ítélni lehet, ez a renaissanee-izlés egy kitűnő gyöngye leen
dőit, most oly érzelmet kelt a szemlélőben, mint a romai romok. 
V. Károlyra emiatt minden utazó követ dob, hogy minek rontott 
az Alhambrán, s egyáltalán minek építtetett oda újkori palotát. 
Minthogy én, ha fejedelem vagyok, hasonlag cselekedtem volna, 
nem lehet említés nélkül hagynom az ellenérveket. 

A vár amugyis az elmúlt ostromok folytán el volt rom
bolva, Károly kozdé nagy költséggel javítani, a mint látni fog
juk. Ha tehát néhány romot elhordatott, mert hiszen a mórkas
télyjava megvan, az amúgy is rendbohozhatlant távolittatá eh 
Művészetben ugyan nem követhetett el vandalismust, ki annyi 
finom érzéket tanúsított a müdarabok megítélése és bármilyen 
költséges fóntartásában. Annyi terem, annyi változatos arabeszk 
vagyon itt, hogy tökéletesen tanulmányozhatni az arab építé
szeti formákat; nevetségos tehát a siránkozás azért a néhány 
mázsa kőért. Másik bűne, hogy egyáltalán ide palotát építtetett ; 
e tekintetben jóformán véglegesen ki van mentve, kivéve talán 
azok előtt, kik muzulmán hévvel borulnak le minden arab em
lék előtt s azonkívül semmit sem tartanak jelesnek, kitűnőnek. 
Vannak ilyen dőre emberek is. 

V. Károly a XVI. század legkitűnőbb fejedelme, ki az 
emberiség feladatainak tudatában, azokat észszel, szívvel minden 
eszköz felhasználásával elérni törekedett, és négy hatalmas biro
dalmon uralkodott; ennélfogva midőn Granadába tette a forró 
Sevillából lakását, csekélyszerünek tűnhetett fel neki a pusztuló 
Aihambra. Világczélokkal fejében, és ilyen odúban lakjék! ? Uj 
feladatokhoz kezdve, pusztuló romokba vonuljon? A hatalmas 
architectonikus tömeg egy nagy uralkodói eszmének viselője, 
jelképe; mig ellenben a mór fejedelmek nyaralója egy romanti
kus szeszély megtestesülése. Miksa császár mondja útirajzai
ban, hogy: na mórok laka holdsugarakból szőtt tündérlak, mely
ben álmodni lehet, de nem kormányozni. Károly palotája egy 
komoly fegyverzett, koronázott fejedelem, a kalifák székhelye 
pedig, vidám sziréné harmatos gyöngyökkel, hullámzó selyem
hajában. Ha választanom kellene, hogy mint uralkodó hol lak
jam, habozás nélkül Károly kőpalotájába vonulnék." 

A meredő romfalakhoz támaszkodik az alhambrai mórpa-
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lota. Kivülröl ugyan szerény, cserépfedelü folusi kastélynak tű
nik elő, itt-ott sötét torony eraelkodik az épületből, melynek fa
lai csaknem ablaktalanok* Nem volt ez jelenkori nyaraló, minő
ket pénzkirályaink most emelnek, hol minden olyan könnyű, 
szellős; hanem erős vár, vastag falakkal, mely minden dicsősé
gét, fényét alaktalan kőtömogek alá rejtette. Ezt jó lesz megje
gyezni, hogy keletien phantastikus kéj lakokról no ábrándoz
zunk, mert ezen első látás lehangoló csalódást fog szülni a né
zőben. Hiszen a ki sokat olvasott is e tárgyról szerény külseje 
látására elkészülve jön ido, mégis csodálkozva lép be az alacsony 
sikátorok ivei elá. 

A mint az udvartéren bolyongtunk, nem tudva hol kezd
jük a nézendők sorát, elénk lépegett egy jóarczu öreg ur, kit 
meg is ragadtunk, hogy hát lássuk a medvét „Hiszen én va
gyok a felügyelő, juj ének velem, én itt lakom a szomszédban 
(a fényképész mellett) majd megmutatok önöknek mindent." Ez 
volt, mint látogatói jegyén olvasom: Antonio Aguillo y Fuster. 
Conserje del palacio arabé. Azelőtt katonatiszt, most 10 év óta itt 
felügyelő. Jó barátságba léptünk vele, s miután ilyenkor kevés 
itt az idegen, kényelemmel magyarázgatott, mesélt egyetmást 
és engedett nézni meddig tetszett. Nem csörgette kulcsait, mint 
másutt elégszer tapasztaltuk, hanem rágyújtott szivarkájára s 
hagyott bámulni órahosszat. Mi két délelőttöt töltöttünk a tün
dérpalotában, ugyancsak bevésve emlékezetünkbe minden zeg-
zugát, s a helyszinén olvasva el az odavágó leírásokat; sőt odáig 
vittük, hogy V. barátom másnap egy tisztességes három tagból 
álló parasztcsaládnak maga magyarázta a csodadolgokat, czif-
rázva a tegnap tanultakat saját képzelnie toldalékaival, melyek
nél az öregúr bajsza alatt nevetett, s csak ha igen nagyokat 
mondott, vágott közbe igazitólag. Mi tehát tőről hegyig ismerjük 
az arab várat, hanem sikerül-e nekem, képek nélkül ugy adni 
elő, hogy az olvasó feltüzelt képzelme azt kifesthesse, abban 
kételkedem. 

A szerény folyosó, melyen áthatolunk, szép hoszukás ud
varra vezet, melynek patio de los arayanes, vagy de la alberca 
a neve, myrthus vagy tóudvar. Közepén van 124 láb hosszú tó, 
melynek öt lábnyi vizében arany halak úszkálnak. A tó és ud
var padlata márvány, szélein myrthusbokrok zöldéinek. A tó 
vize nemcsak vallásos mosakodásokra, hanem általán a 
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forró lég hüsitésére szolgált. Az udvar* és tó szélei közt csu
pán járdaszélesség terjed el, ezt oszlopcsarnok keríti, melynek 
menyezete drága czedrusfából készült, falai pedig finom vako
lat (stucco) vagy márvány-készítmény ékkel elhalmozvák. 
Ugyanis az arabok, miután a szobrászatot s általán az alaki 
művészetet vallási elveiknél fogva elvetni kénytelenittettek, 
valamint nehéz kőtömegek közt fölfelé kúszik a növényszál, 
náluk is, a művészeti érzék, a falak apró cseprü szegletes, göm
bölyű, háromszegü s csak a heves képzelem által kigondolható 
alakocskákkal való díszítésében nyilatkozott, a vágásokat, vo
nalokat, bemélyesztett szögleteket, vörös kék színnel beeresztve, 
igen sokszor bearanyozva. Vaunak azonban és legtöbbnyire 
csupán fehér, vakolatszinű arabeszkek. Közönségesen nagy tá
blákat alkotnak a falakon, a keretet arab feliratok képezik, de 
ezek arabeszkekkel oly arányos egészbe olvadnak Össze, hogy 
a feliratokat csak amazok folytatásának vagyunk hajlandók 
tekinteni. Legtöbbszőr eme muzulmán szólás fordul elő: Isten 
az egyedüli győző! — Ezen udvartól balra van a Comares-to-
rony, mely magában foglalja a követfogadó termet, szemben 
pedig az oroszlán-udvar, mely központja az egész Alhambrának, 
most az utóbbiba lépünk. Ezt tartva szem előtt, könnyű a tá
jékozás. 

A patio de los liones-ről bizonyosan hallott az olvasó, ké
peken is legtöbbnyire ezt láthatni. Ezen márványtalaju udvar 
nevét ama kezdetleges mivü parduczfejü 12 oroszlántól vette, 
melyek egy tíz láb átméretű márványmedenczét tartanak há
tukon. Azt mondják, hogyha az egyiknek száján bekiáltunk, 
meghallik a többiek száján, mely csak gömbölyű nyilas, a viz 
kifolyására. Építette Muhamed 1377-ben, s meg van még az épí
tész neve is mentve: Aben Cenciud. Nagyságra hasonlít az előb
bihez, falai csak 23 láb magasak. Környezi egy gyönyörű fara
gott tornácz, melyet 124 remekmívű oszlop tart. Hol az osz
lopfejek összeolvadnak a raenyezetet alkotnak, ott a márvány 
csipkefátyolként tűnik elő. Az alakok ugy vésvék, hogy a rése
ken keresztül látni a menyboltozatotJEanem hiába erőlködöm eze
ket leírni, egy fénykép több eredménynyel alkotna fogalmat 
róla, mint a leírás, melyet nem csak emlékezetemből, ha
nem az előttem fekvő photographia és más segédeszközök 
társaságában készítek. Hasonlattal élve, ezen filigrán kőmunkát 
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leginkább a csepegőkő formáihoz lehetne némileg hasonlítani. 
A falak körülbelől nyakamig érő magasságban, szinea téglával 
berakvák. Ezek azon híres „azulejos" olv. azulechos, fénymá
zolt négyszög arasznyi cserepek, minőket nálunk kályhákra 
szoktak használni; de ezek oly finomak, szinök oly tartós, oly 
kellemes, hogy nem tudják utánozni. Azaz utánozzák, mert 
hiszen a javításokat lelkisméretes hűséggel eszközölve, a szines 
cserepeket is előállítják, de mégis oly különbséggel, hogy mi
helyt jó öregünk egyszer figyelmeztetett az uj és ó égett fény
mázra, legott felismertük. Nevezzük ezen kályhatáblákat „agyag-
égvény^-nek. Ezen udvaron 1844-ig narancsfák, jázmin, karaé-
lia, myrthus pompázott, de a mondott évben eltávolították, mert 
az ezek föntartására szükséges viz rongálta az amúgy is repe-
dékeny Alhambra-alapokat. Az oroszlán-udvar közepén állva, 
és a Nevada, azaz délkelet felé fordulva, jobbra benyithatunk 
az „Abenceraje^-palotába, balra van a „testvérek" szobája, előt
tünk teremféle oszlopos csarnok, hátunk mögött a már leirt 
myrthus-udvar. Jól mondtuk tehát, hogy a patío de los liones az 
Alhambra közepe. Öregünk benyitott jobbra, ez a legfinomabb 
diszitményü terem. 

A Sala de los Abencerrajes, nevétazon 30 Abencerraje-tél 
vette, kiket Boabdil merő féltékenységből e teremben meg
gyilkoltatott. Ugy hitte, hoy közöttük van a szultánné kedvese 
is, azért amint egyenkint a terembe léptek, leölette.Mások Mou-
ley Abul Hassánról (Alboacen) állítják, hogy ösmeretlen okból 
gyilkoltatta volna le őket. A fehér márvány-padlat közepén van 
egy medencze-vájadék szökőkúttal. Az itteni medenczén látszik 
egy kemény folt, ezt az elhullott vitézek véréből támadtnak 
mondják. A bemenetnél van két falfülke, ide tették papucsaikat 
a látogatók. A terem kupolája csúcsíves arabeszkcsoportokkal 
van elhalmozva. Elég világosságot nyújtanak a kis ablakok, 
egyébkint a terem nem nagyobb közönséges lakszobánál. Két 
oldalon alcovenneh Ugy látszik, hogy ezek a kupoláról lelógó 
kis kupolák, melyek a teremnek egy stalaktit barlang alakját 
kölcsönzik, a legnehezebb művészeti feladatok. Látszólag ren
detlenül odabigyesztvék, de azért ez öszhangzat kis nézés után 
azonnal szembe ötlik. Ezt a kupolát tökéletesen lerajzolni csak
nem lehetetlen. Hol nincs bolthajtás/ott finom átlátszó famozaik 
gazdag aranyozással szolgál menyezet gyanánt. A medencze 
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tulörnlő vizének kivezetésére niárvány-válu szolgál, mely a 
küszöbön keresztül megy kL Kilépve az ajtón, ismét az orosz
lánudvarban vagyunk; jobbra van a sala del tribunal. 

Ezen igazság vagy „törvényterem" inkább csarnok, alabast^ 
rom oszlopokkal, a falon meg boltíveken gazdag stuceocsipkézet 
bájolja el a nézőt. Mintha barlangban volnánk, melynek bolt
iveit a természet, szeszélyei szerint csepegőkő módjára alakitotta 
volna át. Szögletes koronák, gypszcsokrok, stuccobojíok lógnak 
alá. A falakon agyagégvényes pártázat fut körül, habár az an
golok sokat raboltak; talán ez okon történt, hogy a meglevőt oly 
erősön illesztették össze, miszerint lehetetlen darabkát is kivágni 
belőle. Építészeti arányosságán kivül ezen oszlopcsarnok arról 
is nevezetes, hogy miután leginkább templomhajóhoz hasonlít, 
Ferdinánd és Izabella itt adtak hálát az Istennek, legelőször 
hangoztatván az Alhambra ivei alatt a Te deum-ot. Baumstark 
utazásában olvasom: „legott a belépésnél a hátsó falon egy fes
tett keresztet veszünk észre, annak emlékül, hogy itt adtak há
lát először a győzeimért, s hogy itt tartatott az első szent mise. 
Kérdeztem öregünktől, hogy hol van a kereszt ? azt monda : a 
keresztet 6 év előtt bemeszelték, azaz a javításkor arabeszkle-
nyomatu stucco-val bevonták, és igy B. uram csak könyvben 
látta a keresztet és nem a falon. Nevezetes végre ezen törvény
terem arról is, hogy három fülkeszerü mélyedésében harczot és 
ítéletmondást ábrázoló frescoképek vannak. Körülbelől olyan 
képek ezek, minőket régi könyvekben a lapok szélein talál
hatni. Azt mondják, valami keresztény rabszolgának müvei, ki 
a festészethez értett, és minthogy a muzulmán vallás kép tilalmát 
az itt lakó fejedelmek nem igen szigorúan tartották meg, mert 
hiszen muzulmán szempontból az oroszlánok faragása sem igen 
rendén való dolog, megengedték; hogy ügyességét a palota di-
szitésében érvényesítse. A zenéről is ezeket mondja a korán: 
zenét hallgatni törvényszegés; zenélni vétek, örülni hallásán hit 
elleni bün. És mégis fürdés után zene mellett szundikáltak ké
tes világú hajlékaikban. 

Ismét az oroszlányokhoz térve, s jobbra kanyarodva, be
nyitunk a testvérek termébe, sala de las hermanas. Azért neve
zik ekképen, mert padlatát két nagy márványtábla disziti, me
lyeket egy darabból fürészeltek ketté. Középen szökőkutas me-
dencze, kivezető válúval. Gyönyörű, többnyire színes arabesz-
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kek mintegy függnek a terem szegletein. Némelyek ezt mond
ják legszebbnek; leginkább meglep az a különféleség, mert 
minden terem másnemű diszitményes csoportulatokat állit elő 
keverve arab feliratokkal; alig van az egész Alhambrában kit 
négyszöglábnyi tór, melynek czifrázatai egymáshoz hasonlíta
nának Ennek is van előszobája, s itt ismét két fülke tűnik sze
münk elé, hová a fejedelem-látogató urak papucsaikat rakták. 
Ezen terem végén van egy fedett és pazaron diszitett erkély, 
melyet hajdani herczeg úrnője nevén, mirador de Lindaraja-
nak neveznek „a szép Raja" laka. Menyezete finom átlátszó fa™ 
véset, minő a milanói templom menyezetén, de festve látható, 
valóságos faháló. Itt minden szemlélhető, a mit az arab művészet 
kigondolhatott, még az azulejo is feliratokat tartalmaz. Ezen 
szobának kilátása egy pompás növényzetű, virággazdag kertre 
nyílik, azért itt legtovább időztünk meggyújtva a cigarillot, mi 
közben öregünk egy katonai kalandját beszélte el. Eddig köny-
nyü volt a tájékozás, mert szemmel látható összeköttetésbem 
voltak a termek, hanem ezentúl megszakadt folyósókon, külön
féle szobákon keresztül mentünk. Ezekről mondják, hogy vagy 
éttermek, vagy a háremhölgyek lakai voltak. Egyiknek menye
zetén, csupa „Plus ultra" domborvésetü szók voltak, az arab 
feliratok utánzatai • V. Károly a hol épített vagy javított, nem 
mulasztotta el jeligéjét, a kettős fejű sast és villámcsomót fa-
ragtatni. A hol ezek fordulnak elő, azt az u stylszerű javításai
nak köszöni a világ. V, Károly fiatal éveit itt töltötte, itt mon
dott le 1525. nov. 26-án Magyar- és Csehországról ; „s ha mint 
nagy atyánk örökösének ez ügyben némi igényem van vagy 
volna, azt ime a legszívesebben reád (Ferdinándra) szállítom/ 

Egy szűk folyosóból a királyné magánlakába értünk, mi
rador vagy tocador de la reyna. Ez egy négyszegű, három 
ablakkal ellátott, felette csinos kis szobácska. Körötte szép fo
lyosó vonul el, tele festve V. Károly korabeli frescokkal, hol az 
F. és T. betűk, Ferdinánd és ^Izabella neveiből gyakran fordul
nak elő. Elragadó innen a kilátás; magasztos érzetek hevítik a 
keblet, mikor ily szédítő magasságban az esemény gazdag táj 
egyes jeleneteit elménkben elléptetjük. Van a padlaton egy lyu
kas tábla, erről ezt monda öregünk, hogy alatta elmekábitő, 
érzékingerlő illatszereket füstölögtettek el, hogy a sultana öltöz
ködés közt mintegy folytassa édes álmait; 

Spanyol út. *• *» 
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Ismét szűk folyosókban barangolva, leszálltunk az épen* 
ezen lakrész alatti mór fürdőkbe. Tudvalévő, hogy a spanyol 
kormány, leginkább Washington Irving: „The Alhambra" hires-
muűkájának megjelenése után, nagymérvű újításokat tesz az 
Alhambrában. A művész, ki ezeket stylszerüleg intézi, Eafael 
O o n t r e r a s , restaurador del palacio arabé, de la Alhambra* 
A kormány által véghezvitt javítások közt legfeltűnőbb, leg-
gazdabb eme fürdő. Az eredeti minták hü megtartásával itt 
minden ragyog a kék, vörös színtől és finom aranyozástól Az 
alakok ezrei kellemesen összeolvadnak; nevezhetnők virágos 
rétnek, hol a füvek és virágok szabálytalanul vannak elszórva .;3 

távolról azonban ugy véljük, hogy műértő kéz ültette el. Ilyen 
fényes lehetett az a mór királyok idejében. Több részből á l 
a fürdőhelyiség ; első és legszebb a szoba, mely fürdő utáni pi
henésre használtatott; ez kibeszélhetlen luxusban ragyog. Alig 
5 lépésnyi térség; két fryugvóágy számára egymással szemben 
oszlopoktól tartott két erős falmélyedés vagyon. A világosság a 
karzat ablakaiból jő, hol midőn pihent a fürdésben kifáradt po
gány, szelíden andalgó zene szólt, hogy a lankadtság busko-
morrá ne tegye. E pompás lakból van a bejárás a valódi für
dőkbe, hol két márvány kádat vettünk észre. A bolthajtásan csil
lagszerű nyilasok vannak, melyeken csak annyi fény jött be? 

hogy az illető be ne üsse fejét: nagyon szerették a titokszerű 
homályt. A velenczei követ Andrea Havagero 1524. tehát nem
sokára az ostrom után, látta e fürdőket, s ő mondja, hogy eme 
csillagszerű nyilasok szines üvegekkel voltak bevonva, hogy 
annál inkább tompittassék a napfény. 

Végtére maradt a követségi terem, sala de los embaja-
dores, vagy építőjétől: sálon de Comares. Ezt már a myrthus-
udvarban láttuk kívülről, most beléptünk a trónterembe, a 
nélkül, hogy papucsainkat a fülkébe tettük volna. Ez az egész 
Alhambrában a legnagyobb, leggazdagabb szoba, A falak vas
tagsága, kívülről torony levén, három lépés, megmértem az 
ablakmélyedésben. Szélessége 15 lépés, annyi lesz hoszsza is, 
magassága 68 láb 5 kitűnik ebből, hogy ez már tisztességes te
rem. Az ablakok igen helyesen a földig, azaz a padlatig érnek, 
s így nyolcz ablakán a táj három oldalról látható, anélkül, hogy 
aa ablakon kihajolnánk. Ez azért volt, hogy a követek tiszte-
ettoljesen állván a középen, lássák nem csak a beldiszt, hanem 
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aaélkül ; hogy merev állásokból kimozdulniuk kellene, a pom
pázó természet kecseit is. A torony tövében emelkedő fák koro
náikkal a palota ablakait érik el, s oly udvariasak, hogy láttat -
ják ugyan lombjaikat, de azért a kilátást nem akadályozzák* 
Itt fogadták az afrikai fejedelmeket és adó jókat; itt vette át II. 
Jussuf a mérges öltönyt, melyet neki a fez-i király Acbmed kül
dött, s mely kinos halálát fokozta. Itt adta Abul Hasén a casti-
liai király, adót igénylő követeinek azon gőgös választ: mond
játok meg királytoknak, hogy most pénzverdémben lándzsákat 
kovácsolnak számára. Á falak szine, melyeket sok király és or
szágnagy vére festett, fehéres sárga, a régi aranyozás nyomai 
láthatók. Az egyetemes hatást talán a mostanifehér falszőnyegek
hez lehetne hasonlítani, mert a legkülönfélébb [alakok, napok, 
rózsák, csillagok, néhány lépésnyi távolban ugy olvadnak ösz-
gzej hogy összarányos csipkehálót vélünk magunk előtt, pedig 
hát gypszbenyo mátok domborodásban. A terem végén, talán itt 
állt a trón, az ablak egy hatalmas patkóivbe végződik. Itt is 
sok volt a diszitményül szolgáló felirat A terem vakolata egy 
sarokban megpukkadt, támfákkal volt] oda tartva, s hullott is 
már a talajra; ebből vettem egy darabot emlékül, egyébkint 
pedig nem találtam sehol egy porondot sem, melyet el lehetett 
volna tulajdonítani. Hihetőleg ez is csak V. Károly korabeli va
kolatomért ő újította a termet. | 

Sok folyosón át elérkeztünk a királyi kápolnába, mely 
alacsony hosszúkás terem, falain az arab és keresztény jelvé
nyek barátkoznak. Az oltárkép a keleti három király imádását 
ábrázolja. Festette Eincon, a ruha-fodorzatjkivitelét dicsérik. Öre
günk szobájába is vezetett, hol egy meglehetős kézikönyvtára 
volt, melyben az Alhambrára vonatkozó könyvek találtatnak* 
Mutatta Washington müveit, egy spanyol munkát, mely a kü
lönféle arab feliratokat, jobban mondva, beszélő domborműve-
kot magyarázta. Egyébiránt ezeket már sokan a legapróbb rész
letig összevissza értelmezték; ezt a néhányat Lorinser útleírásából 
közlöm. A trónterem egyik felirata igy szól: ^Hogy ha szépsé
gemet nem vonatkoztatod Istenre, és bámulatodat nem az Isten
hez emeled, ki rád küldheti a halált, nagy dőreséget követtél 
el. Aki e finom müvészetü munkát csodálja és talán tetszik is 
neki, védőimül, hogy egészsége el no hagyja, tegye össze öt 
ujját* Az ujjak összetevés© az araboknál varázslat ellen való 



— 244 — 

'azer. A szép Raja kertjében, hol folyvást szökel az egyedüli 
ugrókut, ilyen felirat vagyon: „Minő szép ez a kert, hol a vi
rágok az ég csillagaival versenyeznek! Mit lehetne összehason
lítani ezen knt alabástrom mendenczéjével, mely kristályvízzel 
van tele? Semmit egy ebet, mint a'holdat, mikor felhőtlen éjjelen 
megjelen az égen." Az oroszlányok hátán nyugvó mendencze 
szélén az áll: „Aki ezen oroszlányokat nézed, gondold el, hogy 
tökéletességökhez semmi sem kívántatik más, mint az élet. (!?) 
Örököse ezen alkazárnak, környezd magad nemeslelkű embe
rektől és ne gyűlölj senkit. Isten áldjon föltételeidben, és ne en
gedje, hogy valaha ellenséged boszut álljon rajtad. Hir szeren
cse koszorúzzon, ohMahomed királyunks minden jól sikerüljön. 
Isten ne adja, hogy e szép kert, erényeidnek képe, valaha ver
senytársat kapjon, mely megszégyenítse.44 Ha tudtak a mórok 
szép dolgokat építeni, ugyancsak értették magasztalni is. Kitű
nik ez leginkább a két nővér feliratából, mely az oroszlányud
varra vonatkozik. „Gyönyör kertje vagyok, összeállítva minden 
szépségből A kellem és minden disz van bennem letéve. Sem
mi alkotmány sem állhat meg mellettem, egy tekintet is meg
mondja, hogy mennyi szépséggel birok. Csöndes kedély sehol 
sem talál enyhítőbb árnyat, mint itt. . . A hold is megszégyenül, 
ha velem versenyez. Ha a nap megállana, nem lenne csoda, 
csak azért állapodnék meg, hogy ragyogásomat lássa, mert hi
szen a mennyei lakokat vakítom el fényemmel, s minden szép 
tőlem vagyon. Az ég körei mellettem elhomályosodnak. Oszlo
paim fehérek és drágák, alakjok nyúlánk, karcsú, még az ár
nyék is, melyet vetnek, világos, mint a napsugár* stb. Sok ilyen 
dagályos felirat van az Alhambrában, tartalmuk kizárólag ilyen 
pöffeszkedés. Mikor itt élet pezsgett, mikor e palota díszben ra
gyogott, nem lehet csodálni, hogy ily magasztalásokra fakadtak 
az illetők; hátha költők voltak, kiknek a túlzás, a magasztultság 
második természetök ?! 

Elbúcsúzva öregünktőls bebarangoltuk az Alhambra min
den szegzugát. A Máriatemplom csak vasárnap van nyitva, ezt 
nem láthattuk, épen V. Károly palotája mögött van. 1600-ben 
épült. Egyszerű kis templom, szép domborodásu kupolával 
A várpalota mögött is van kis móremlék, la mesquita (Mihrab), 
mely szintén díszes nagyobrészt ujitott gypsdombormüvekkel van 
ellátva, itt m alakok mind színesek ¥an egy octogon fülkéje, 
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hol a koránt őrizték. Ez valaha mecset volt, most magántulajdon; 
birtokosának nevét elfeledem; pajkos kis fink mutogatták. A 
kilátás innen is elragadó. 

Amit eddig láttunk, ez volt a tündérpalota; most másik 
felére a városra néző részébe megyünk, amely az erődöt alkotta. 
Rómaiak idejében szintén volt itt váraes, Nativola néven ; a 
romok nyomairól méltán következtetik ezt a tudósok. Az arab 
erőd (alcaraba) maradványa négy torony. Az első bárom erős 
fal által van összekötve. A tőrre del hamenaje, vastag négy
szegű coloss, a legújabb időig börtönnek használták; a tőrre 
quebrada és a de la armeria semmi különös érdekkel sem bír
nak. Nevezetes azonban a végső, mely a városba futó hegynek 
végormán van, és uralkodik is a városon, innét mint a szónok
székből, az egész közönségre terjed a kilátás. Ez a tőrre de ve-
la, az őrtorony. 82 láb magas és 20 lépés széles. Födele mene
dékesen van kövezve, hogy az-esővíz lefolyhasson, mellvéd kör
nyezi széleit, a városfelőli részén van a Velaharang. Evvel ad
nak jelt a Vega csatornáinak megnyitására; volt ez azonban 
néhányszor már vészharang is, mint 1808-ban, mikor a fran-
cziák elleni támadásra adatott vele jel. Habár a harangot 
1737-ben öntötték, tehát a régiség varázsa nem környezi, mégis 
azon igézetet hiszik benne rejleni, hogy amely leány január 2-án, 
mikor egész nap szól, legerősebben húzza, azon évben férjet 
fog kapni. 

Alhambráról a tekintet mindenfelől kedves tájakban för-
dik, hanem legszebb a Velaerődből. Mögöttünk fvan a G e n e -
r a l i f e , s azontúl a hegyek, melyekből az arany tartalmú Darro 
folyam ered. Lábaink alatt, kéjes szemünk előtt a város, és a 
szép völgy egész Elvira ormáig. A halmok kopárok, de a völgy 
bársonypázsitja kárpótol, mert ezüst paszománt gyanánt ki-" 
gyódzanak rajta a vízerek. Én ugyan minden táj tüzetes leírá
sát, szörnyű haszontalanságnak tartok, mert ez olvasva iszonyú 
unalmas, nem is teszem csak három helyen. Ez az egyik. A tá
jat egy boszorkány képű asszony magyarázta, midőn valamit 
nem tudott, leányait hivta, de ezek is oly együgyűek voltak, 
vagy talán csak azért látszottak azoknak, mert mi kőznépi 
nyelvöket nem értettük. Egyébiránt térrajzaink is útbaigazí
tottak. Ez ugyan nem legmagasb látpont, a Generalife magas
latairól tovább ér szemünk, hanem ez közelebb van a városhoz, 
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sőt mintegy közepébe nyúl. Ekkor, kétoidalról látjuk kiterülve* 
•számos templomával, melyek közt a. hatalmas székesegyház, 
mint öreg apó emelkedik ki. Á házak között és udvaraikban 
narancsfák, bajié pálmák; cziprusok emelik buja&öld lombjaikat a 
derült ég legébe. Habár Granada a mórok alatt 200 ezer lakó
val birt, most pedig a lakósok száma csak 80 ezer, mégis kiter
jedésére nézve Spanyolország legnagyobb városai közé tar
tozik. Itt minden ház egy történettel, minden tér egy rend
üléssel, minden mező egy-egy csatával dicsekszik. A Véga a 
történet orazágutjának nevezhető el. Kedves rétjeit a Genil ön
tözi s partjain fákat nevel. A Vegán sok helység is van elszórva, 
A ^sierrák" mint egyebütt felpattogott szirtek, melyeket a nap
sugár sajátos viszfényekben füröszt. Balra az antequerai hegyek 
magaslanak, melyek Granada időmérői; ha felhőkbe burkol vák, 
esőt kapnak. Quando Parapanda lleva montera, llueve a Gra-
nada? aunque Diós no quiera. Mikor Parapanda (hegyhát, sierra 
neve,) süveget visel, akkor Granadában okvetlen esik. Jobbra 
terjed el az Albaycin, hol nyomorult viskók, a hegyoldalba vá
gott lyukakkal váltakoznak; ez volt a zendülő mórok fészke* 
Fölötte egy hegyoldalban barnul a sagro monte, hol kis kápta
lan és növelde vagyon. Egy másik hegyen San Miguel temploma 
korona gyanánt fehérlik. Azontúl a távolban a karthausiak 
zárdáját mutogatták ; az utat három óra alatt meg lehet járni. 
Fönségesnek mondják a templom művészetét, de mi elmulasz
tottuk azt megnézni, mit most is sajnálunk. 

Ezen tornyon legelőbb lobogott diadalban a keresztények 
hadi zászlaja, itt tüzetett ki a kereszt, mikor a ker, csapatok 
diadalittasan bevonultak. Elbeszéli ezeket egy a harang alatti 
felirat. A keresztet a fölségek szeme láttára, Pedro Gonzalez de 
Mendoza bibornok maga tűzte ki. Es ezen örvendeni fog min
den józanitéletü emberemért utóvégre is nevetséges az az érze-
lékeny sóhajtozás a mórok dicső országa után. Mi tudjuk mél
tányolni szellemi képességeiket, a tudomány és gazdászat, az 
anyagi jóllét terén, hanem elvégre nem lehet azt valódi polgá-
risultságnak tartani, mikor egy szeszély, egy indulatnak ára 36 
vitéz halála; mikor a kegyetlenség a vitézséggel bubájával volt 
körülvonva, mikor a nő lealacsonyitva volt s állatnak tekintették^ 
melylyel a gyönyör kielégítése végett bármiképen vissza lehet él
ni. Mikor valamely hatalmas csarnok szerelmesének pajkosságait 
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vagy szeszélyeinek hódolt, ess csak annyiban volt, mint mikor 
.a magyar ember kedvencz agarának megengedi, hogy a kertésss 
által nagy gonddal ápolt virágágyakat elgázolja, a jázminokat^ 
kameliákat kitépje, ha épen a kertben száguldoznia kedve 
kerekedett 

Micsoda nyomorult érzés sugallata alatt Írhatta Rósz-
mászler azt, hogy „bántotta, miszerint az alhambrai palotában 
keresztény kápolnát talált, s hogy eme keresztény jelvények itt 
a tolakodás jellemét hordják magukon.a Hát hol van otthon a 
spanyol, ha még hazájában sem ? Mit véljünk az olyanról, ki 
azon idők után sóhajtoz, melyekben itt erkölcstelenség uralko
dott és ártatlan vér ontatott ? Az állami állapotok jelzése vé
gett elég lesz figyelembe ajánlani, miszerint 19 mór király kö
zöl csak 7-en haltak meg mint királyok. Ötöt meggyilkoltak* 
egyet lenyakaztak, egyik leköszönt, hármat a zendülők kerget
tek el, a negyedik, a kit elűztek, ismét visszajött. Egyik 24 év 
alatt kétszer futott, de ismét elfoglalta a trónt, mig végre letet
ték s börtönbe vetették. A két utolsónak sorsát, kik egyszerre 
uralkodtak, már emiitettük. Van-e {ok ilyen állami létet vissza-
-óhajtani, nem említve, hogy hiszen pogány volt, és a spanyol 
nemzet ellensége ? 

2. 

Generallfe, vagy m épités^ tértje. 
Csaknem vége volt a délutánnak, midőn vándorlásunkból 

hazatértünk. Megszokván a siestát, megkisérlettük, hanem es 
alkalommal, a látott dolgok tarka képei ugy futkároztak el
ménkben, hogy inkább a látottak feljegyzéséhez, rendezéséhez 
fogtunk, kitűzve a holnap még jobban megnézendő tárgyakat-
Kellemes visszaemlékezésben töltöttük az időt egész ötig, ami* 
kor megszólalt a közebéd csengetyüje. Asztaltársaink voltak 
egy angol és egy spanyol ur. Ezek társaságában költöttünk el 
három közebédet. Az első, az arab nyelv tanára volt, kit kor
mánya keletre és ide küldött, hogy tárgyában tökéletes legyen " 
már félesztendeje tanulmányozza az arab építészetet, főleg az 
arabeszkek festészetét. Nevezetes, hogy a német nyelvet, sze
rinte durva, műveletlen, nyershangzatu szavai miatt, rettenete-
<sen gyűlölte, nem is tudott belőle csak egynehány szót. Hitbeli 
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meggyőződésére pedig rationalista volt. — Egy alkalommal a 
pinczér előadta, mennyire nem szereti az odavaló érseket s a 
papokat, sőt hogy neki csak az a vallás tetszik, melyet Krisz
tus tanított, de nem a mostani, melyet már elrontottak a spa
nyol papok; u iangolunk a széket ellökve, azt válaszolta, ame 
non gusta ninguna, nekem egyiksem kell. A pinczérről ekké-
pen megtudtuk, hogy sokat társalkodott angolokkal, talán an
gol Mtküldérrel is, mert ez kiválólag angol szálloda volt s igy 
látszott is hitelveiben megpörkölve. A másik derék spanyol ma-
gányzó volt, ki Granadában csupán légváltozás végett időzött, 
mert itt a forró levegőt a Sierra Nevada hava kellemesen hiisiti; 
ez igen okosan beszélt a vallásról, politikailag moderados-nak 
tűnt ki. Egyebek között monda: a világ egy nagy könyv, me* 
lyet forgatni kell; aki nem utaz, csak első lapját ismeri. Ugyan 
ő állította, hogy azon két magyar ur közöl, kik néhány nap 
előtt itt voltak, az aki kissé őszül, igen jól, regolarmente beszél 
spanyolul; ez Palásthy tanár ur volt. A közebéd mint mindig 
jó volt; ettem dinnyét leves előtt, fügét, szőllőt ételek közt (ez 
itt szokás), csak olajfabogyót, melyet besavanyítva ugorka gya
nánt tesznek az asztalra, enni nem bírtam. Ebéd után lerándul
tunk a városba engedélyért a Generalife megnézhetésére. 

Az estét házunk előtt ülve, a vendéglős családja- és a 
spanyol úrral beszélgetve töltöttük. Benigno Ortiz, a vendéglős 
öt éves leánykája, a piczi Enriqueta, folyvást emlegette: los 
senores viajeros hungaros, sokat beszélt a magyar urakról, ha
nem a kis gyermekek szólásmódja nagyon megviseli a nyelvtan
ból lett spanyol embert, azért én igen szerényen hallgattam, mi
kor a kis lány csevegett. A „nyári éj álom" rövid volt, kedves 
reggelre ébredtünk, és hatkor már a Generalife kapuján lép
tünk be. 

G-eneralife, a mór királyok nyaralója, az alhambra mögött 
van, kissé magasabban és elválasztva tőle egy meredek völgy-
nyilas által. Messziről toronyalaku épületeivel inkább kolostor
hoz hasonlít, mint nyaralóhoz. Építette Omár, ki regényes ka
landokkal jobban szeretett vesződni, mint az országlás gondjai
val. A népmonda eredetét Achmed granadai királyra viszi, ki 
fia számára építette. Ugyanis azt jósolták a esillagjövendölők, 
hogy a £u, kinek jeles tulajdonai miatt, Al kamel (tökéletes) 
nevet adtak, minden királyi tulajdonokkal el lesz látva, melyek 
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egy ország boldogitására szükségesek, csak egy felhő boron
gott sorsa felett, mely azonban rózsaszínű volt, hogy t i. na
gyon hajlandó lesz a szerelemre, és ez fog neki országlási 
gondjai közt legtöbb bajt szerezni. Egyébiránt, ha fiatal korá
ban elkerüli veszélyeit, utóbbi éveiben a boldogság napja fog 
reá szakadatlanul sütni. A király sok tépelődő gondolkodás után 
e czélból alakította a Generalife-kastélyt, hol ugyan gyönyör
teljes volt a természet, hanem vastag falak és őrtornyok kör
nyezik. Ide vitték kis korában Achmed fiát. Királyi fényben 
rendeztetett el, innen támadt neve is, mely arabul * annyi, mint 
művészien épitett lak; hanem csupán fekete, néma rabszol
gák környezték, női arczot képben sem látott. Az egyedüli, 
kivel társalkodhatott, Eben Banabben nevű bölcs arab volt, 
ki életét az egyptomi bölcsek közt töltötte, tanulván a képira
tok nyélvét, a pyramisok történetét, s ki előtt nagyobb értékű 
volt egy múmia, mint akármely szépszemű odaliszk. Ez nevelte 
tudományra és a kormányzásra, de azon föltétel alatt, hogy 
ha megismeri a szerelmet, az öreg fejével lakol. — Hosszabb 
még a történet, hanem mi csak a nyaraló eredetét akartuk elő
adni. A szabad természet kellemeit az arab királyok leginkább 
e kéjpalotában élvezték. 

I. Izabella egy előkelő mórnak ajándékozta, ki a keresz
tény hitre térve don Pedro de Granada lett, ez volt alapitója 
ezen nevű grandcsaládnak. Egyik leánytagját egy Palavicini 
nevű olasz vette el, s most ez magántulajdona. Ezen család mos
tani neve Campotejar ; a javak igazgatójától, közel az Alham-
brára vezető piaczhoz, engedélyt nyertünk kétszeri megnézésre. 
Az aranyos czédula igy szólt: Administration General de los 
bienes del senor marqués de Campotejar. Se permittera la en-
trada a los jardines y palacio de Generalife. No se permiten co-
midas, ni tocar a nada. Nem szabad gyümölcsöt szedni, sem va
lamihez nyúlni. 

Belépve az egyszerű kapun, egy kedvesillatu kertben va-
•lánk. Ez és a montserrati reggel voltak legkedvesebb pillana
taim az egész utón. A nap, szelídítve sugarát a hűs levegőn, be
aranyozta a bokrokat és a nálunk ismeretlen növényzetű csali
tokat. Majd virágcsoportok tűnnek elő, s illatjok áramlatát ide 
s tova kergetik a fürgén mozgó szellők. Csaknem félóráig men
tünk a nem hosszú kerten át, léptenkint lebilincselve a leander-
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-erdők, abutilonharasatok által. És ami eme finoman művelt kert
nek legtöbb vidámságot adott, a csermelyek sokasága volt; az 
utak mellett kavicsos medrekben futkostak a patakok, harsog
va, kiáltozva minden szép virágnak nyújtva életosztó nedvet; 
itt-ott kis vízesésekben hangosabb morajjal, csapdosó jó 
kedvvel ugráltak hideg hullámaik. A sötétzöld narancsfák, 
felváltva cziprusokkal, minőket még soha sem láttam, pompás 
fasort alkotnak, a fehér falaival messze ragyogó Generalife-nya-
ralóba. 

Csengettünk az egyszerű "épület kapuján, és egy közép
kora nő vezetett az egykor tündéri palotába. A falak és ivek 
hajdan arabeszkekkel voltak diszitve, most miután a ragadozó 
angolok nagyobbrészt lehámozták, be van meszelve. Az épület 
szobák-, tornáczok-, erkélyekből áll. Ezt könnyen elképzel
hetni ; azért ezeket elég megemlíteni. A mi a nyaraló kiváló dí
szét teszi, az történeti emlékein kivül leirhatlanul szép udvarai, 
melyekben tavak, ugrokutak vannak. Egyikben 32 vizsugárt 
számláltam meg. Az idevaló vizjátékok rendesen pihennek, ez-
okon midőn bennünket az asszony körülvezetett, egynél töbh 
vizsugárt nem láttunk, hanem amint kiléptünk az ajtón, jött gra-
nadai rokonaival egy uti ismerősünk; mi tehát ismételten néz
tük meg az egész Greneralifet. De ezen ur kedveért megeresztet
ték az ugrókutakat, sok egyebet láttunk, mit ama kulcsaival 
csörgető asszony meg nem mutatott. Most azonban maga a fő
kertész — hatan vannak — vezetett s nyitogatta a különféle 
téglából, ólomból épitett csatornákat, melyek némi javitásokat 
leszámítva, mind a mórok idejéből valók. 

Egy tornáczon át a Gteneralife kis kápolnájába értünk 
mely azelőtt mecset volt, s melyben egy szép Immaculatát vet
tem észre. Tovább haladva, középnagyságú termekbe léptünk? 
nagyon kevés nyomával a régi dicsőségnek, mert fehérre meszel-
vék. Ezekben lakott 1502-ben Ximenes, mint üdülő beteg, itt 
gyógyitá meg őt egy 80 éves megtért mórasszony saját készit-
ményü gyógyszerekkel. E csalitos kertek üde favalma^ helyrehoz
ta erőit, annyira, hogy képes lett ismét 15 évig vezetni az állam
ügyeket. Ez azon férfin, kit csodálni lehet, de vetélkedni vele 
lehetetlen. — A szobákban most van felállítva a képtár, hol a 
birtokos család őseit láttuk; érdekes leendett vonásaikban a 
végrehajtott tettek rugóit keresni, hanem erre nem maradt időnk-
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Izabella olyan, minőnek képzeltem, szép, eszes, tiszta és a mi 
ezeket zománczozta, főképen jámbor arcza, leghűbb arányban 
Tan tetteivel Azon Fülöp, kit szépnek neveznek, koránsera ér
demli meg est az elnevezést: ugy látszik a világtörténelem ezen 
bókját neje Juannának köszönheti, ki ugy szerette, hogy a fél • 
tékenység őrültté tette; föltették tehát, hogy a királyleány csak 
nem fog valami közönséges emberért bolondulni. Szellemtelen 
közönséges arcz, melyből csapodár aljas lelkületét legkönnyeb
ben lehet kibetűzni. Boabdil arczképére helyesen jegyzi meg 
Baumstark: hogy már is félig keresztény, vagy legalább euró
pai arcz, melyből az eredi életerő, a keleti életelv eltávozott, ki 
immár belülről le van győzve, feladata iránt kétségbeesett, s azért 
erőtlen férfi; egyébkint rendes szép alak. 

Már a képtárteremből is pompásan látunk az Alhambra 
udvaraiba, mert jóval leebb van. Látjuk hulladozó bástyáit 
a meredő Károlypalota kemény falait. A várrom a reggeli 
nap fényében ugy állt előttünk, mintha feselő fiatal leány 
halálfőt csókolna; sokkal szebb, ha a leáldozó nap aranyozza 
meg a romokat, mert akkor az alkonyodó egyesül a hal
doklóval 

A kertek terasse-módra egymás felett vannak, a víz a 
felsőkből az alsókba siet, az ugrókuiakat mindenütt fris iható 
vizzel ellátva. Bokrok, növények, főleg a myrthus pompásan 
zöldéinek, de oly arányos alakokban^ mint a katonák. Még a 
cziprusfák is lobrok-és gömbökbe kénytelenek nőni; azt a 
kedves napsugárt, az üditő víz permetezését ugyancsak drágán 
fizetik meg; mihelyt egy gerezdet a kitűzött mintán kibocsátanak, 
legott levágja aczél ollójával a kertész. A ki azonban az 
arányba helyezi a szépet, mint én, annak fog tetszeni ezen 
glédába szorított fanövekvés. Vannak egyébiránt cyprusok, 
melyek kiemelkedve a korlátozás színvonalán, ott a magasban 
kedvök szerint terjesztik szét ágaikat, nevetve a leselkedő ollót, 
hogy el nem éri. Ezek között van a híres „szultánné cyprusfája.*6 

Magas, eléggé vastag fa, korhadt is, mintha csak a falhoz támasz
kodnék, mely mellette emelkedik. Ezen fának története is van» 

Zoraya, azelőtt csodálatos szépségű ker. leány, Boabdil 
király felesége lett. Ábu, Abdallah, vagy el chico (olv. csikó, a 
•kicsiny) is volt a neve. A mór királyok udvarában két lovag-
párt tartózkodott, melyek uralkodásra vágyakodva, egymást 
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Iszonyúan gyűlölték, t. i. az Abencerraje-ok és Zegrig-ek. Az 
előbbiek íbu Serraj-tói származtak, ki a cordovai király udva
rában nagyvezér volt, és nagy messzeágazó családot tettek. 
Az utóbbiak Aragónia váraiból, névszerint Zaragosából jöttek, 
meri ott elvesztvén váraikat, ide menekültek. Zsegrin is volt 
nevök, mert az aragoniai királyságot Zsegr név alatt ismerték 
az arabok. Az álnok Gromer el perfido, kinek házát a gomer-
utczában mutatják, az utóbbiak közöl való volt, veleszületett 
boszuérzetében gyűlölte az Abenceraje-okat és a befolyásos 
sultánnét is. A királynét, mert arcza, mint a damascusi rózsának 
ragyogott, szemei mint Darfur őzikéjének csillogott, baja, mint 
pálmalevelek hullámzott, kedvelte férje. Gomer, hogy egy 
csapással véget vehessen az egész udvari párt hatalmának, azt 
beszélte az amúgy is féltékeny kis királynak, hogy ő látta a 
szultánnét, amint ott egy Abenceraje-1 beszélt, és pedig a nagy 
cziprusfa alatt a Generalife-ban. A keietileg féltékeny kis 
borsnak ez elég volt, hogy iszonyú tettekre határozza el magát. 
Megölt közölök harmincznégyet, mint emiitettük, egy alhambraí 
teremben, s a királynét börtönbe vetette. Epén egyik diadalról 
tértek haza 30 levágott ker. fővel; amint beállítottak az orosz
lányudvarba, egyenkint hivta be őket az Alhambra egyik leg
szebb termébe, hol elleneik immár kifent aczéllal lestek. Első 
áldozat volt Albencarrax, amint belépett, befogták száját és 
szótlanul meghalt. A második volt Halcinhamad, az állítólagos 
kedves, kit szintén kivégeztek. Néhányan mégis, az előbb 
belépett társak esetét egy futamodó apródtól megtudva, meg
menekedtek. Vezérök Musa, legott megfúvatta az Anafil mór 
tárogatót, mely messzehangzott, s a megmaradt Abencerrajok 
dühtől tajtékozva, a Vivarramblán [megjelentek, hogy megbo-
szulják az árulást. Lázas elszántsággal törtek az Alhambrára^ 
és 500 Zegris és Gomelas vitézt leöltek. Zaraya szerencsésebb 
volt a vitézeknél; mert ártatlan szenvedésének hire a keresztény 
táborba is áthatott, mire néhány lovag, tudva arabul, mór 
ruhába öltözködött, s a várba menve, párbajra hivták az áruló 
Gómertjavén gonosztevő a bátrak fölhivására megijedt és 
bevallotta bűnét, mire az ártatlan királyné kiszabadult. 

Ezen vén cziprusfa, melyről állitják, hogy hallotta volna 
az összeesküvők szavait, az emlékragadó angolok által csaknem 
elpusztíttatott; egyik része meglehetősen száraz is már. Tudva 
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ezeket, nem is kértünk belőle forgácsot az asszonytól, ki körül
vezetett, hanem a két utóbb jött spanyol ur? amint másodszor 
mentünk be velők, jóformán vágtak le belőle s én is kaptam ; 
az én késemmel történt, lianem én mosom kezemet. Azt mondják; 
hogy e fa kérge gyógyszer 'a féltékenység ellen; én tehát 
hazafiúi kötelességemnek tartom, ilyetén szerencsétlen honfiak 
és honleányoknak fölajánlani a cziprusforgácsokat/ 

Csábitó szőllőfürtök közt a Generalife legmagasb pontjára 
jutottunk, ez a mirador de la reyna. Innen a kilátás messzebbre 
terjed, mint a Vela-toronyról, mely'most mintegy lábaink alatt 
fekszik. Ez a pavillon ujabban épült, nincs is rajta nézni való, 
azért tekintetünk a fönséges távolba mélyedt. Igaza van egy 
költőnek, ki e tájat ezüst paszomántos zöld ruhának nevezi, 

Con pasamanos de plata, Parece cápa verde. 
Midőn a királyné néhány év előtt Granadát meglátogatta, 

itt reggelizett Ennyi báj környezetében csaknem hihetetlennek 
tűnt fel a vezetők állítása, hogy a kerttulajdonos még nem is 
volt itt, hanem állandóan Grenuában lakik. Ez okon néhány év 
előtt Montpensier herezeg, meg is akarta vásárlani tőle, de 
családi törvények tilták eladatását. Minő lehetett a képzelemdus 
herezeg kezében e tündérhely, mikor ő szevillai S. Elmo-ját is 
oly megragadóan állította elő ? — Sokáig kéjelgett szemünk az 
illatlengő tájék szépségein, melyet valóban csak a Nápoly feletti 
nézpont mul fölül. Ezt sem eléglettük, hanem a kert ajtaján 
is kimentünk, és felültünk Boabdil várának romjaira, melyek 
innen vagy 200 lépésnyi kapaszkodón terülnek el. Összera
gasztott szirtek hevernek elszórva, és a kővévált vakolat olyan 
veres, mintha emlékeznék, hogy vérrel keverték, vagy legalább 
a lélek vérével, ami a könyü. 

Itten zengett ozmán vaá népinek, 

Vert hadunk csonthalmain 

Győzedelmi ének. 
Ezt mondhatja minden spanyol; de egyszersmind itt 

enyészett tiz hosszu éven át a mórok reménye, itt sorvadtak 
össze királyaik tervei Spanyolország megtartása iránt Ezen 
helyről, mely mindenha meg volt erősítve, s "mint legmagasabb 
pontról nézték naponkint a ker. tábor őrtüzeit, itt dobogott 
utoljára kebelök, mikor az ellenlállhatlan tömegeket a Vega-n 
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©lőre nyomulni látták.—Beteljesedett jeligéj ok: Isten egyedül 
győzelmes. 

Elvonultak a mórok, a költészet nemtője, részvéttel volt 
a szerencsétlenek Iránt; megindult a mórkirály végsóhaján, 
mely ziháló melléből kiszabadult (el ultimo sospiro del moro) 
— megszánta könyeit, melyek itt megeredve, egész afrikai sir-
jáig folytak, a nemtő itt maradt, és a tündérpalotát kedves 
mesék, majd vérfagyasztó, majd derült mondák fátyólával vonta 
be. Hoi vérrel van megszentelve a föld és sóhaj októl terhes a 
levegő, ott a képzelem mesékben felettébb termékeny. A& 
öregek mindenha számos történetet tudtak estente elmondani a 
ház küszöbön ülve, hanem az európai világ keveset tudott 
felölök. Washington Irving volt az első, ki félévig lakva az. 
Alhambrában, összeszedte és az olvasó világgal közölte. 
Kezembe az olasz kiadás került : U alhanabra. Versioné di Gria-
como Moscani, három kis kötet. Milano 1834. Ingerlésül, hogy 
valaki forditsa le nyelvünkre, egyet lekaptam. Ez már szokása 
a spanyolorsági utazóknak, hogy regényes mondákkal értéke-
sitik leírásukat, már csak hát engedtessék meg nekem is itt, hogy 
elmondjam a ^Rosa de Alhambra" történetét. 

Miután a mórok Granadát feladták, a spanyol fejedelmek 
szivasen időztek benne, fővárosnak tekintették mindaddig, mig 
a gyakori földingások néhány musulman tornyot le nem rom
boltak, mire tova kellé vonulniok. 

Sok Idő eltelt, mire a királyi vendégek Granadát újra 
meglátogatták. A pompás paloták csukva, halálos csendben, 
sziporkálták falaik homokját. Alhambra mint mellőzött kedves,, 
elhagyatott kertjeiben, busán szomorkodott. Fényövezte daliák, 
kirivalgó zászlók helyett siketitő némaság virasztott bástyáin. 
Leginkább a Tőrre de las infantas indult pusztulásnak, hol haj
dan három herczegleány volt elesukva. Az arany ivek alatt 
pókháló lengett, s denevérek, baglyok fészkeltek a zugokban, 
hol hajdan Zayda, Zorayda és Zorahayda búsongva merengtek. 
Eme torony elpusztultának egyik oka az is, hogy a hiszékeny 
szomszédság különféle mesét tartott róla. Beszélték, hogy Zara-
hayda, ki elveszett e toronyban, sokszor megjelen a hold suga
rain, leül a terem ugrókutjának szélére, vagy a falak rovatkáin 
elmerülve lépdel, s hogy az éjfél idején ezüst lantjának hangjait. 
egészen a völgyben lehet hallani, 
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Elvégre Granada ismét őrömre ébredt; mert a felséges 
udvar ide jött lakni. Tudja mindenki, iiogy V. Fülöp, az első-
Bourbon a spanyol királyi széken. Másodszor nősülvén, elvette 
Izabellát parmai here^egleányt, egy kiváló szépséget; ilyképen 
egy franczia és egy olasz uralkodott a spanyol trónon. Hogy 
egy ilyen párt méltóan fogadhassanak, az Alhambrát kitel
hető gonddal diszitették fel. Az udvar jelenléte megváltoz
tatta az imént elhagyott várkastély alakját. Dobpergés, trom
bitaharsogás , szolgák futkosása, fegyvervillogás, zászlólen-
gés a tornyokon, bástyákon, mindezek az erőd legdicsőbb nap
jaira emlékeztettek. Mindazonáltal csendes boldogságban lak
tak itt az emberek. Suhogtak a ruhák, jártak keltek az embe
rek. Az előszobákban becsülettudó arczokkal beszéltek az ud~ 
varonczok, és a kertekben fejeiket összedugva suttogának az 
apródok, udvarhölgyek, azonkívül a termek nyitott ablakain ki
szólt a zene. 

A fejedelmi pár kíséretében volt a királynénak egy ked-
vencz apródja, kinek Buyz de Álarcon volta neve. Mikor azt 
mondjuk, hogy a királyné kedvencz apródja vala, evvel kimon
dottuk minden magasztalását is, mert a dicső Erzsébet apródjai 
közé csak az vétetett be, kit erre kellem, szépség és bevégzett 
műveltség tett méltóvá. Alig volt 18 éves, könnyű fürge legény, 
s annyi kellom birtokában, mint egy újkori Antinous. A király
né előtt csupa tisztelet volt, és semmisülő hódolat, egyébkint 
pedig csintalan tréfás gyerek, kit az udvarhölgyek hizelgésök-
kel jóformán elrontottak, azért a szerelmi cselszövényekben 
korát meghaladó ügyességgel birt. 

Ezen apród egy reggelen a Generalife kertjében ólálko
dott, főleg azon részében, mely az Alhambrára néz. Magával vitte 
időtöltésül a királyné kedvencz sólymát Amint egy madárkát 
látott, megereszté a sólymot Neki iramodott a sólyom, hanem 
csakhamar nem hajtva az apród kiáltásaira, máshova kezdett 
repülni. Sokáig kisérte szemeivel, míg végre egy magányos to
rony rovátkáira telepedett le. Ez volt a herczegleányok tornya 

Az apród leszállt a völgybe, hogy behatoljon a toronyba, 
azonban nem nyílt ide ajtó, s magassága olyan volt, hogy két
ségbeesett megmászása felől. Ennélfogva a várba került, hogy 
majd a bástyákon át valahogy betalál A várban, egy' eleven-
sövényü kertecske, myrtus-bokrokkal, kerítette a tornyot Ki-
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nyitva egy rostélyt, virágos táblákon át a torony bajáratához 
ért. Megragadva a kilincset, benyitott a toronyba. Ez egy mór 
terem volt, melynek falait átlátszó márványvésetek díszítették, 
közepén pedig alabástrom ugrókat locsogott. A menyezetről le
lógott egy kalitka, melyben dalos kis madár zengett, ezalatt a 
széken néhány selyem gubancz s más női munkakészlet s egy 
tekenős béka feküdt. Azonkivül egy szalagos hangora — gui-
tare — az ugrókút medenezéjéhez vala támasztva. 

Ruyz de Álarcon bámulva nézte ezt a női elegancziát eme 
elhagyatott toronyban, hol baglyokat gyanított lakni. Legott 
eszébe jutottak az igézetes termekről való mesék, melyek az 
Alhambrában oly napirenden voltak; sőt maga a tekenős béka 
talán valamely elátkozott herczegasszony, [mely az igézet alóli 
felszabadulását vár|a. 

Kopogott az ajtón; egy mellék kis ablakon kibukott egy 
szép női arcz, de hirtelen visszahúzódott. Várta, hogy nyilik az 
ajtó, de hiába, semmi neszt sem hallott belül, kinzó csöndesség 
fogta körül Talán szeme csalódott ? talán ez volt a torony tün
dére ? Újra kopogott, és erősebben. Kis vártatva megjelent a 
szép arcz, egy virágzó fiatal szépség, vagy 15 éves lehetett. Az 
apród hirtelen leemelte tollas kalapját s érzékenyen kérte, hogy 
ereszsze be, mert a toronyba bujt sólyma. 

— Nem merem kinyitni senor az ajtót, mert néném igen 
megtiltotta, s pír futotta el telt arczidomait. 

— Igen szépen kérem kedves kisasszony, nyissa ki, mert 
a királyné sólymát keresem, s nélküle nem merek visszatérni a 
kastélyba. 

— On talán az udvar emberei közé tartozik ? 
— Áz ám, szép leányka, és menten elvesztem e királyné 

kegyét, talán állásomba is kerül, ha elő nem kerítem a sólymot. 
— Szent Isten! épen az udvari urakra figyelmeztetett né

ném, hogy azok elől legfőképen kell csukái az ajtót. 
— Helyesen van, a gonosz gavalléroktól, de én nem tar

tozom ám azokhoz, én szegény ártatlan apród vagyok, ki örök
re szerencsétlen leszek, ha ezt a csekély szívességet meg nem teszi. 

A leánykának az apród baján megesett a szive* Valóban 
vétek is leendett talán, hogy e csekélységet megtagadva tőle, 
szerencsétlenné tegye. Azután lehetetlen is, hogy ez azon urak 
közöl való legyen, kiket nénje kanibáloknak festett le .előtte, 
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kik folyvást azon törik fejöket;^miképeii lehetne gondatlan lány
kákat tőrbe ejteni; hiszen ez olyan udvarias, szer dny és oly alá
zattal könyörgött; kezében tartva "rezgőtollas kalapját, arcza 
pedig oly kedves volt] ! 

A szemfüles apród észrevéve, hogy az őrség tágítani ké
szül, kettőzteti esengéseit, azonkívül oly indító hangon, oly szép 
szavakkal, hogy nincs oly leánytermészet, mely kérését megta
gadta volna. Tehát a torony szemérmes őrzője is leszállt, és 
reszkető kézzel megnyitotta a fölfelé vezető ajtót. Es ha elbá
jolta az arcz, most a hogy látta az egész alakot, elragadtatott 
az elég sok leánytlátott apród. 

Köntösét, az andalusialj basquina, mely szorosan testéhez 
állt, szép női alakját kidomborította. Fényes fekete haját, mely 
a homlokon nagy gonddal el volt választva, egy alig nyilt rózsa 
díszítette, a mi egyetemes szokás egész spanyol földön. Igaz, 
hogy arezát a déli napfény kissé megbarnította volt, hanem ez 
is csak arra szolgált, hogy az arczpir harmatos] fényének, sze
mei ragyogásának segítője legyen. Ruyz de Álarcon egy te-
kintetre meglátta minden kellemeit, azért nem is időzött sokáig, 
hanem miután szanaszét szavakkal kifejezte volna, milyen va-
rázslátomány ránézve, a tekervényes lépcsőkőn a sólyom után 
szaladt. 

Nem sokára kezében tartva a szökevényt, visszatért. 
Ugyanekkor a parázsszemü akis leány már az ugrókütnál ült, 
selymet motolázva ; amint meglátta az apródot, olyan zavarba 
jött, hogy kiejtette a gubanczot, mely aJ)adlaton messzire gu
rult. Az apród utána rohant s kecsesen féltérdre borulva, visz-
szaadta a leánynak. Amint az kinyújtotta kezét, az apród egy 
tiszteletteljes és forró csókot nyomott rá, amint azt soha any-
nyi kellemmel még nem követte , el a királyné kezének csó-
kolásánál. 

—- Ave Maria! senor, kiáltott fel a leány fülig elpirulva s 
még zavartabban feszengve, miután ily üdvözlést nem tapasz
talt még, 

A szerény apród ezernyi bocsánatot kért, biztosítva a le
ányt, hogy az udvarnál ilyen szokás dívik, mikor valaki iránt 
nagy tiszteletet, kiváló hódolatot akarnak kimutatni. Ilyeténké-
pen a harag, ha csakugyan az volt, könnyen elcsendesült, de 
Bem a zavar, mert a lányka mindinkább pirosabb lett, lesütvén 

Spanyol út. * 1 • 
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nagypülájii szemeit, s jobban becsomózta a selymet, melyet pe
dig épen feloldani vágyott. 

Az apród látva a leány zavarát, érvény esi teni akarta vol
na ügyességét, hanem a finom szavak, udvarias szólásmódok, 
melyekkel egyébkint feje telve volt, ajkaira mind haldokolva 
jutottak. Minden kísérlete, hogy könnyed társalgó legyen, si
kertelen lett, sőt ügyetlen s minden ebbeli törekvése eredmény 
r.élkül maradt. Bámulta maga is zavarát/ hogy ő, ki az udvar

hölgyek közt kelleme, bátorsága által kiválik, most egy 15 éves 
leány előtt zavarban van, ügyetlenségében megsemmisül. 

Valóban a mesterkéletlen"^leánykának két olyan őrzője 
volt, kik többet értek az öreg néne fkilincsei és tolózárainál, 
értem ártatlanságát és hódító szerénységét. Mindazonáltal van *e 
női kebel, mely a szerelem elsőjszavaira nem dobogna sebeseb
ben? A leány, habár minden tanitás nélkül* szűkölködött, ösz
tönszerűleg érezte, mit az apródf zavarában kimondani nem tu
dott, szive nagyon is izgatott lön, mikor az els3 udvarlót látta 

lábainál, s még ilyen udvarlót! Az apród elfogódása, habár igaz 
és mélyenérzett volt; nem tartott sokáig, csakhamar tájékozta 
magát, hanem ugyanakkor sipitó szavakat hallanak kívülről. 

— Néném jön haza a templomból,' kiálta ijedten a kis le
ány, kérem senor távozzék, 

— Nem addig, még nem adja ide azt a rózsát haja mellől, 
ezt óhajtom emlékül. Hirtelen lekapja hollófényíí hajáról a ró
zsát, odanyujtá, itt van, úgymond reszketve s pirulva— csak 
menjen, kérem pusztuljon. 

Az apród megragadva a rózsát, egyúttal csókkal özönlőt-
te el a feléje nyújtott kezet Azután kalapjára tűzte a virágot 
s kézbe fogva sólymát, szaladt a kerten át, magával ragadva a 
szegény Jacinta szivét is. 

Mikor âz éber néne bejött, legott észrevette a leány izga
tottállapotát, s a teremben a rendetlenséget, hanem elég volt ma
gyarázatul mondani, hogy egy keselyiisólyom egészen idáig ül
dözte prédáját. — Sólyom repült ide! Irgalmas ég, ki látott ily 
vakmerőséget, a madárka tehát még a kalitkában sem biztos. 

A körültekintő Fredegonda igen tudott vigyázni, ritkí
totta párját az aggszüzek között, azért félt, midenkor ké
telkedett a férfiakról, kiket ellenséges nemnek szokott volt ne
vezni. Gyanakodásai, minthogy soha férjnél nem volt, korával 
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csak növekedtek, Nem ugy félt ugyan tőlük, mintha neki magá
nak árthatnának, mert hiszen a természet arczára olyatén salva-
quardiát nyomott, mely örökre biztosította a férfiak lehetséges 
ármányaitól, hanem a nők, mentül kevesebbet kell félniök ön
magukért, annál többet aggódnak szépkülsejü környezőtök 
miatt. 

Az unoka, leánya volt egy tisztnek, ki csatában halt meg. 
Zárdában növekedvén, esak nem rég jött ki a szent menedékből, 
s legott a néne védszárnyai alá került. Itt észrevétlenül a világ
tól, ért hajadonná, mint tölgyek árnyában az ibolya. Habár nem 
egészen helyes a hasonlat, mert hiszen üde, harmatos szépsége 
magára vonta zárkózottságában is az emberek száméit, s a szom
széd pór emberek, az Andalusiában honos költői szólásmód sze
rint „alhambrai rózsának" nevezték el. 

A gondos néne hiven őrizte csábító külsejű unokáját 
mindaddig, mig az udvar Granadában időzött, és meg is volt 
győződve, hogy jó sikerrel Igaz, hogy a jó nénét a torony 
alatti bokrok közöl többször háborgatta holdas éjeken egy 
guitare, a berkek lombjairól többször hangzott szép csengő dal
lam, mint a fülemile éneke. Hanem ilyenkor a néne buzgón in
tette Jacintá-t, hogy dugja be füleit, mert nem érdemli meg a 
léhűtő, hogy hallgasson hivalkodó dalára; sokszor emlegeté, 
miszerint az ellenséges nembeliek gyakran ilyen cselfogásokkal 
is élnek, hogy az egyszerű leánykákat rászedjék. Hanemhát mi 
haszna eme száraz intelemnek, mikor a buzduló vérű leány nem 
tudta bedugni füleit, s a hold párázatában szívig ható ereje van 
a dallamnak. 

Utóvégre Fülöp indulni parancsolt, és az udvar fölkere
kedett. Az éber Fredegonda leste a kivonulást, hogy mikor 
mennek ki a justicia-kapun, s aztán a kert lombutczáin át a 
városba. Mikor szeme előtt az utolsó zászló is eltűnt, ujjongva 
tért vissza tornyába, mert hiszen aggodalmas napjai elmultak 
immár. A mint hazafelé közeledik, csodálkozva veszi észre/kogy * 
a kerti rácsajtónál egy délczeg paripa kapálódzik, s a rózsa
bokrokon tul éles szemei azt mondják, miszerint unokájának 
lábainál egy pompás, tarka öltözetű apród térdel. Lépteinek 
hallatára gyöngéd „Isten veledíc váltás történt, mire az apród 
a ritka mjrthuskeritésen a parij)a hátára vetette magát és el
vágtatott. 

1 7 * 
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A szegény Jacinta, szive fájdalmainak vonaglásaiban nem 
* -.11 dőlt iöhhé vele, hogy nénjének bánatot fog okozni. Karjaiba 
vetetfe magát, és keserves, zokogó könyhullatásba tört ki. 

—• Oda vagyok! kiáltott magánkívül, elment, ő elment, s 
én sohasem fogom többé meglátni! 

— Elment! de hát ki ment el? ki azon fiatal ember, kit 
imént előtted térdelve láttam ? 

— A királyné apródja, édes néném, jött elbiiesuzni tőlem, 
mert messzire megy. 

— A királyné apródja, — — — édes unokám ; ismétlé 
magában félig eszméletlenül az éber Fredegonda. És hogyan is
merkedtél meg ezen apróddal ? 

— Ama reggel, mikor a keselyüsólyom ide tévedt, tudja 
a királyné sólyma, ő jött fölkeresésére. 

— Oh te dőre kis leány, te bohó Jacinta, tudd meg, hogy 
nincs veszélyesb keselyümadár, mint ama könnyelmű apródok,, 
ép az ilyen egyszerű madarakra van nekik kedvök prédára jár
ni, mint te vagy. 

A nénét szörnyen bántotta azon tudat, hogy ime legbizto
sabb utárvjárata, szakadatlan gondjai daczára, az ifjak közt 
egyetértés uralkodott; hanem mikor észrevette, hogy unokája 
romlatlanul állta meg a próbát, megvigasztalódott, hogy hiszen 
ez mind az ő okos növelési rendszerének, bölcs tanításának ered
ménye, melyeket ő ilyképen kedves unokájának nemcsak ajkára,, 
hanem szivébe is zárt. 

Mig a néne ilyképen saját gőgjének hízelgett; addig Ja-
cintának egyébben főit a feje, ismételt hűségi fogadalmaival töl
tötte meg remegő kebelét. Hanem tudvalevő, hogy a bolyongó 
emberek szerelme nem állandó. Tehát az apród szerelme is futó 
patakhoz hasonlított, mely a partjain növekvő virágokkal tréfál 
egy ideig, azután tova szalad, s nem gondol vele, hogy mindnyá
ja könyez utána. 

Napok, hetek, hónapok multak, s az apródnak hire is el
veszett. A gránát megért, szüreteltek is már, az őszi esőzés zu
hatagot képzett a hegyeken, a Sierra Nevada fölvette hóköpe-
nyét, a hideg téli szelek egyedüli lakói lőnek az Alhambrának^ 
és ö még sem jött. Elmúlt a tél, ismét előjött dalával, virágaival 
a tavasz, balzsamillatu szellői is lengedeztek; a hó eltűnt, nem 
is maradt meg nyoma, csak a Nevada ormán, mely a nyár t ik-
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-kasztó melegében, sem vet,; őzík le belőle. És a feledékeny ap
ródról még sem jött semmi hir. 

A szegény Jacinta halvány lett és búslakodó. Elhagyta 
régi foglalkozásait, el mulatságait A selyem-himezés elmaradt, 
nem játszott többé a hangorán, elfonnyadtak virágai, nem ügyelt 
többé madárkája énekére, szemei, egykor oly ragyogó szemek, 
a titkos sírástól homályt fogtak. Ha volt valaha magány, mely 
a szerelmi bánatot képes fokozni, ugy bizonyosan Alhambra e 
-tekintetben az első, mert itt minden dolog, mintha arra lenne 
rendelve, miszerint gyöngéd, regényes őrültséget leheljen a 
szemlélőbe. Igaz, hogy szerelmesek számára valódi paradicsom, 
de vajmi keserű a paradicsom annak, ki magányosan kénytelen 
időzni benne. Es ő nemcsak magányosan volt, hanem elha
gyatva is. 

— Oh te balga leány! — szokta mondani a szigorú és 
feddhetlen életű Fredegonda, valahányszor lesújtva, búslakodni 
látta unokáját, nemde figyelmeztettelek azon emberek csábjaira 
-és fogásaikra. Mit is várhattál te szegény szülék leánya, habár 
családod régi és nevezetes ősökkel bir. Bizonyos dolog, hogyha 
hü is lenne hozzád a fiu, apja, ki az udvar legbüszkébb embe
reinek egyike, nem engedné meg, hogy fia, egy ismeretlen, kö
zépszerű anyagi körülményekben levő menyet hozzon a házába. 
Légy tehát erős, és valahára üzd ki fejedből ezen hivságos gon
dolatokat. 

A szigorú Fredegonda szavai csak növelték búbánatát, s 
<ő egyebet sem tett, mint titkon ápolta gyötrelmeit. Nyár derekán 
történt, hogy egy késő este elnyugodván a néne, Jacinta az ala
bástrom ugrókut széléhez dűlve, merengve virasztott. Épen ott 
ült/ hol ]a hütelen apród térdelt s kezét csókolta, itt sóhajtott 
legtöbbet, e helyen fogadott már annyiszor őrök hűséget. Szive 
a szegény leánynak megtelt keserű bánattal és gyöngéd emlé
kekkel, mire könyek peregtek le arczán s keserítették a fontana 
vizét. Erre lassan a kristályhullám mozogni kezdett, azután 
"bugyborékolt, s addig emelkedett, mij elvégre egy női alak, 
.gazdag mór öltözetben, emelkedett ki belőle, felséges komoly
sággal. 

Jacinta e látmányra ugy elrémült, hogy tova szaladt, s 
•nem mert többé a terembe lépni. Másnap elmesélte nénjének a 
iátmányt, hanem a jó asszony, ezt a leány zavart képzeletének 
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tulajdonította, ugy vélve, hogy elaludt a medenezénél s álmában
látta a mér föveget „Te bizonyosan a három mór herczegleány-
ról gondolkoztál, kik valaha itt laktak, s ezen gondolat álmaid
ban is megjeleni" 

— Micsoda történet ez} édes néném ? én erről semmit sem 
tudok. 

— Bizonyosan hallottál, Zayda, Zorayda, Zorahayda her-
czegleányokról, kiket ide zárt atyjok, s összebeszéltek, hogy ker. 
lovagokkal megszöknek. Kettő meg is tette, de a harmadik ha
tározatában ingadozott, s meghalt e toronyban. 

— Most emlékszem, hogy emlegette valaki e történetet, 
sőt én meg is sirattam a szegény Zorahayda-i 

—* Te méltán sirhattál fölötte, — folytatá a néne — mert 
hiszen Zorahayda kedvese a te ősöd volt. Sokáig gyászolta mór 
kedvesét, de az idő meggyógyította szívsebét, elvett aztán egy 
spanyol leányt, akitől aztán származtál te is. 

Gondolkozóba esett Jacinta, azután ekképen szólt: 
— A mit láttam, az nem képzeletitünemény, arról bizonyos 

vagyok. Ha igaz, hogy ez a kedves Zorahayda lelke, ki, mint so
kan beszélik, gyakran jelen meg a bástyaormon, akkor minek 
félnék tőle ? Ez éjjel a fontana tövében virasztani fogok, talán 
ismét megjelen. 

Éjféltájban mikor lecsöndesedett minden, ismét az ug-
rókuthoz ül i Amint az alhambrai harang tizenkettőt szólt, 
hullámozni, tajtékozni kezdett a szökőkút vize , s néhány 
bugyborékolás után, előtűnt a mór herczegasszony. Fiatal 
volt és rendkívül szép, ruhája drágakőtől ragyogott, kezében 
pedig ezüst lantot viselt. Jacinta reszketett és csaknem el
ájult az ijedelemtől, hanem a látomány siralmas szavakkal, 
de leginkább sápadt buskomoly arczának édes, szánó kifejezésé
vel felbátorította. 

— Halandóság leánya — kezde szólani — mi kinoz any~ 
nyira? Minek zavarják könyeid vizemet, fohászaid, nyögésed 
zokogásod elrebbentik az éjben virrasztó szellemekei 

— Egy fiatal ember hűtlensége miatt siránkozom, azután 
hogy elhagyatva, bus magányra vagyok kárhoztatva, ezért foly
nak éjjel nappal könyeim. 

— Vigasztalódjál, bánatod még véget érhet. Mór berezeg-
leányt látsz magad előtt, ki hozzád hasonlag szerencsétlen volt 
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a szerelemben. Én még mindig e toronyhoz vagyok varázsolva,. 
s mindaddig igy leszek, mig valaki föl nem szaggatja az igéze
te t Kész vagy-e vállalkozni r á? 

— Igen, felelt remegve a leány. 
— Jöjj tehát közelebb, és ne félj. Vesd be magad kedve

mért a medenczébe, s akkor meg lesz törve az igézet, bolygó 
lelkem akkor nyugtot talál. 

A leány remegve előbbre megy, bátran beugrik a vizbe, s 
hirtelen, mint a dámvad, ismét a száraz földön termett. 

Ezen gyors jelenetre a látomány kimondhatlan kegygyei 
mosolygott, és Jacinta lábaihoz dobta az ezüst lantot 5 tiszta hó
fehér karjait mellén összetevő, enyészni kezdett, s a fontánába 
hulló harmatos eső foglalta el helyét. 

Jacinta szinte vánszorogva, túlvilági borzalom- és csodá
lattal, vonult ki a teremből. Azon éjj el be sem hunyta szemét • 
a regetündérek miatt tépelődött, hátha ez olyan, hogy ami 
kivánságot pártfogoltja ajkán kiszalászt, az mind teljesül. Á mint 
reggel fölkelt, ugy látszott, hogy az egész csak álom volt Mind
azonáltal, mihelyt a terembe lépett, meggyőződött a látomány 
valódiságáról, mert a fontana tövében találta az ezü~t lantot, a 
mint az a reggeli napfény sugaraiban ragyogott 

Sebíen a néne szobájába futott, elmondani, a mit látott, és 
szavainak bizonyságául mutogatta az ezüst lantot. Ha a jó 
öreg asszonynak még valami kételye maradt volna,, menten el
tűnt az is, amint Jacintát a hangszeren játszani hallotta. Oly bű
bájos, oly andalitó dallamokat csalt ki belőle, hogy a tisztes Fre-
degonda keblén, hol immár örök tél tanyázott, az indulatok árjai 
vonultak át. Ilyen rendkivüli eredményt csak természetfeletti 
erő hozhatott létre. 

A lant csodálatos hatalma naponkint bámulatosb lett A kö
rülmenők elfojtották lélekzetöket, csakhogy minden hangját el
lessék, sőt mintha varázs fogta volna meg őket, delejes vonza
lommal szegeztetének le. Magok a dallos madárkák, a kerti fá
kon, mintegy elfeledek danáikat és csöndes elragadtatásban hal-
gatóztak. Csakhamar hire is futamodott a csodálatos lantnak. 
Granada lakói csapatonkmt jártak az Alhambrába élvezni az 
andalitó zenét, melytől viszhangzott az egész de las Infantas-
torony. 

Elvégre a kedves dalnok elhagyta lakát A gazdagok, elő-
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kelők versenyre keltek, hogy kinek termeiben hallassa művé
szetét ; csak ugy ragadták egyik vigalomból a másikba. De a 
vizsgaszemü néne nem távozott oldala mellől, mint nem a sár
kány, ha valakit hatalmába kerített, ő minden bámulóját, kiket 
megigézett, folyvást szemmel tartotta. Városról városra kelt a 
kis leány nagy hire. Malaga, Sevilla, Cordova mind őrületes el
ragadtatásban beszélt felőle, egész Andalusiában csak a szép 
lantosleányt magasztalták. A mint ez nem is történhetett más
képen, mert hiszen e nép szenvedélyesen szereti a zenét, és bű
bájos volt a lant, szerelmes a művésznő. 

Mig Andalnsia bomlott a zene után, másképen fordultak a 
dolgok a spanyol királyi udvarban. V. Fülöp, mint tudjuk, lép-
kóros volt, képzelt bajokban nyomorgott. Néha hétszámra fe
küdte az ágyat, nyögve fájdalmak alatt, melyeket kigondolt. 
Máskor le akart köszönni a trónról, mely kába eszméről csak 
nagy bajjal tudta lebeszélni neje, kinek tetszett az udvari fény, 
a korona tündöklése, s ki a gyáva fejedelem jogarát eléggé gya
korlott, éber kézzel vezette. Ugy találták, hogy búskomor lel
kületét semmi] sem birja felvidámítani, mint vidám szép zene. 
Ez okon a királyné bölcsen elrendezte, hogy mindenkor legye
nek kéznél ügyes jó zenészek, énekesek, kik a király rósz ked
vét elűzzék. Főnökük volt az olasz Farmelli, hires dalár, kinek 
mint királyi orvosnak volt hivatala az udvarnál. 

Azon id őben, melyről beszélünk, egy rendkívüli hóbort] a tá
madt az életbus királynak. Sokáig tépelődött képzeleti bajokkal, 
melyek alatt kétségbeesett már Farmelli és az egész dal- és ze
nekar, egyszer csak azt kezdé állítani, hogy ő immár kilehelte 
lelket, hogy ő már valóságos halott. Ez ugyan nem lett volna 
nagy baj, sem a királyra, sem a királynéra, sem az udvariakra 
nézve, ha a király egy tetemhez hasonlag, csöndesen húzta vol
na meg magát valamely zugban, hanem azt kivanta, hogy ki
rályi pompával eltemessék. Amint legott nem tették, szidta őket, 
hogy vájjon így becsülik meg királyukat s a végtisztelet is meg
tagadják tőle!? Mit tegyenek hát ? Ellenkezni vele nem lehe
tett, az udvari ember ellenkezést nem ismer. Eltemetni elevenen 
ez annyi leendett, mint királygyilkosság. 

Ep mikor a kérdés fölött tanakodtak, jött meg hire a lan
tos leánynak, ki egész Andalusiának kiforgatta eszét A király
né legott érte küldött, hogy sebten hozzák S. Ildofonsoba, hol 
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az udvar épen időzött Néhány napra megérkezett, s a kertben 
mutatták be a királynénak, A királyné udvarhölgyeivel ama 
kert sétányain járkált, melyek hivatva voltak a versailles-i ker
tek hirét elhomályosítani. A fölséges Erzsébet királyné megle-
lepetve nézte a kis alázatos leányt, ki ennyire elbolonditotta a 
világot Festői andalusiai öltöny volt rajta, kezében tartva ezüst 
lantját. Szerényen, lesütött szemekkel állt meg a királyné előtt, 
hanem a szerénység csak jobban feltüntette az „alhambrai rózsa" 
.szépségét 

Mint máskor, ide is követte nénje, a mindig éber Frede-
gonda, ki a királyné kérdésére legott előadta nemzetségét s 
egész rokonságát. Ha tetszett Erzsébetnek Jacinta természeti 
•kelleménél fogva, fokozta irántai vonzalmát az is, hogy régi ne
mes, habár elszegényedett családból ered, s hogy atyja a korona 
védelmében esett el. Ha bennne — úgymond, csakugyan annyi a 
művészet, mint a hir mondja, és képes leszesz, uram és királyom 
fejéből kizavarni a búskomor eszméket, akkor sorsodról én gon
doskodom, dicsőség és gazdagság várakoznak rád. 

Türelmetlenül várva művészete próbáját, legott a képzel
gő király termeibe vezette őt a királyné. Jacinta lesütött sze
mekkel követte, midőn az őrség, udvaronczok sorfalai közt ellé
pett Elvégre egy szobába értek, mely egészen fekete posztóval 
vala behúzva. Az ablakok csukvák, hogy finom napsugár se 
törhessen keresztül. Ezüst kar-gyertyatartókon néhány sárga 
viaszfáklya osztott gyászos világosságot. Néhány ember szomo
rúságra fűzött arczvonásókkal, csöndesen lábujhegyen járt kel^ 
a teremben, oldalaikon a gyászfátyol lecgett. A terem közepén 
ravatalon hanyatt feküdt a király, kezei mellén összetéve, feje 
hátra hanyatlott, azt kívánja, hogy eltemessék. 

A királyné csöndesen belépett, s jelt adott, hogy Jacinta 
kezdje meg a zenét Elejénte reszketett keze, hanem csakhamar 
felbátorodva, oly édes, oly aetheri hangokat csalt ki belőle, hogy 
a körülállók alig bírták elhinm, miszerint ez a dalnok csakugyan 
•emberi lény, A fejedelem, ki már ugy hitte, hogy a szellemek 
világában vagyon, angyalok dalának vagy a sphaerák zenéjének 
vélte. Lassan változtak a darabok, s utóvégre a leány éne
kelt. Elzengett néhány ba ládát s legendát, melyeknek tárgya 
Alhambra dicsősége, vagya mórok hadjáratai voltak. E tárgy ak
nái, mintha lelkét lehellte volna a dalba, mert Alhambra emléké-
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nél saját története is eszébe jutott. A halottkamra éltető dalok
tól hangzott vissza, melyek a bánatos fejedelem szivéig hatottak. 
Fölera elte fejét s körülnézett, azután felült a ravatalra, szemei 
kigyúl adtak, utóvégre talpra ugrott, és kardot, pánczélt követelt! 

A zene, vagyis a bűbájos zeneeszköz győzelme teljes volt,. 
a lépkórság ördöge elűzetett, a fejedelem, ki holtnak látszott, 
feltámadott. Az ablakok burkolata kitárult, s a napsugár megvi-
lágitá a csak imént gyászos termet. Minden szem csak az igéző 
lantosnőt kereste, kinek kezéből kiesett a lant, s elterülve a föl
dön, eszméletlenül találták, feje azonban Ruyz De Álarcon keb
lén nyugodott. 

A lakodalmat a boldog pár csakhamar nagy fénynyel ün
nepelte. Holla! meseíró, álljunk meg kis szóra, mivel lehetne 
menteni az apród hűtlenségét ? — A z apród öreg atyja, szi
gorú, felfuvalkodott ember volt, nem engedte, hogy fia elvegye a 
szegény leányt. Hát most miképen tágított a büszke apa ? 

A királyné könnyen, egy két szóval feloldotta kéielyeit 
azután fényt, méltóságot, az uralkodók kegyét ígérték nekik, s 
ilyesmire hajt a gőg. Végre Jacinta lantjában is bírt delejes 
hatalommal, s kénye kedve kedve szerint hajlította meg a ma
kacs nyakat, lágyította a jéghideg mellet. 

De mi történt az ezüst lanttal ?. Ez legszebb része a történet
nek, s teljesen bizonyitja valódiságát A lant ama családüál volt 
bizonyos ideig, azután Farinelli féltékenységből ellopta,ennek ha
lálával több kézen megfordult Olaszországban, hol nem ismer
vén az emberek titkos hatalmát, ezüst húrokat öntöttek belőle s 
egy cremonai hegedűre húzták. A húrok még megtartottak kis 
bűbájos erőt, s eme hegedű által .bolondította el a világot Paga
nini. 

3. 

Granada'a Táros. 
Háromnapi időzésünk Granadában azért is kellemes volt, 

mert távol a világ zajától, csöndben elmélkedve, vagy a törté
netek szivárványszerü eseményeit olvasva, szelid emotiókban 
folyt el időnk. Szinte roszul esett.leszállnunk a piszkos városba,, 
nekem legalább nem tetszik. Legundoritóbb a folyópartja, mely 
a város egyik részén majd fedve majd nyíltan átmegy, szeme-
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iet hordva sekély vizében; de a medre még milyen utálatos! 
oda szolgálnak a házak csatoraái, oda merednek az omladványos 
házfalak. Érzik ezt a granadinos is, mert egy példabeszédes 
élez szerint Darro elvette Genilt feleségül; amint csakugyan 
egyesülnek, de nászajándékul adta Plaza nueva-t és Zacatin 
moslékát 

Darro tiene prometido, 
El casarse con Genil. 
Y le ha de llevar en dote 
Plaza nueva j Zacatin. 

Legélénkebb utczája a Zacatin, arabul annyi mint keres
kedők tanyája, hol a legtöbb bolt is van; de kirakataik Spa-
nyolország más városaival nem versenyezhetnek. Itt van a leg
több zaj, melyben avizárulók orditásai, mint puskaropogás közt 
az ágyúdörej kihallik, Nem csak hangban, de vizök jó tulajdon
ságainak kiemelésében is egymást felülmúlni igyekeznek. 
Aguaan! quien quiere agua; ki akar vizet! Aguaa muy fria ! 
Agua del Alhambra. Agua mejor de la nieve. Hónai jobb vizet 
kiált az utóbbi. Egy quarton kapni jó pohárvizet, és ez a forró 
légben vajmi jól esik. Sohasem láttam mozgékonyabb embereket. 
a granadai aguadoroknál, egy tekintettel észre veszi tíz ember 
arczából is, hogy vájjon akar-e vizet? Inteni soTi'sem kellett, 
szememből olvasta ki, hogy szomjas vagyok-e. Legtöbbnyire 
Gallicziából jönek, s a vizárulás üzletén kivül hordárok egy
szersmind, mire. ugy látszik, a természettől alkotvák. Mintha a 
természet némely fajba némely képességeket kivánlóan öntene^ 
például a savoyard kéménysöprő, a hornyákok drótoznak, a 
portások svajeziak, a szűcsök magyarok, ugy Spanyolországba^ 
a vizhordók és munkások az erősvállu gallego-k. Ugy is hív
ják a hordárt, mikor valaki piaczi munkást akar, azt mondja 
hívjatok ide egy gallego-t. 

Toledo és Cordova után Granada legtöbb mór jeléggel 
bir, szűk tekervényes utczája sok vagyon, habár igyekeznek 
ők is téreket hasítani ki. Vasárnap volt, mikor a város megné
zésére kiindultunk^ mert az Alhambra ezen egy napon csukva 
vagyon. Felette megbotránkoztunk, hogy itt ünnepen ugy dol
goztak, mint köznapon, kiülnek munkával a küszöbre és a szom
szédja nézi, vagy szintén leül s beszélgetnek. Hiszen láttuk ezt 
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más városokban is, hanem ott mintegy kényszerűségből dol
goztak ; azt véltük, legalább kiolvasni magatartásukból, hogy 
kedvök ellen van az ünnep megszentségtelenítene , nem is 
volt oly gyakori; itt azonban valóságos dühhel gyalultak az 
asztalosok, ásták napszámosok a csatornákat Egy kereskedőt, 
kinek boltjában elrakták az állásokat, aminf künn állt, útirány 
végett megszólítottunk, megmutatta merre kell menni a székes
egyházhoz. Aztán kérdést koczkáztattunk, hogy micsoda dolog 
ez vasárnapon? Szinte rösteltük, ugy elpirult,azt mondva, hogy 
ez szokás. Ugy vélem, hogy ez nem megrögzött szokás, ha a 
papok ezen alapjában igen vallásos néphez lelkesen szólnának* 
hiszem, meglehetne szüntetni a vasárnapi munkát. Ahol meg van 
az égés anyaga, meg kell gyújtani, itt megvan a jámborság, ha
nem gyújtó szónoklat felette ritka. Lám Cordovában tisztessé-
ségesen tartották meg az ünnepet, egy bolt sem vala nyitva, 
-egy műhelyben sem halottam kalapácsolást, csupán a könyvke
reskedés nem szünetelt. 

A hatalmas cathedralis szörnyen be van épitve házakkal. 
Mikor Izabella és Ferdinánd a várost elfoglalták, nem találtak 
benne a városhoz méltó templomot. A mórok tűrték ugyan a 
szent Caecilius által alapitott templomban a ker. istentiszte
letet, hanem ez igen szegényes volt. Építettek tehát egy nagy
szerű templomot, melyben, mint kívánták, pihennek is. Ezen 
kápolna legrégibb része a cathedrálisnak; a főtemplom alapja 
csak 1523-ban tétetett le, s különféle időközü megszakítások 
miatt csak 1689-ben végezték be. Tervezte Siloe; a homlokzat 
Alonso Canó-tól való. Három kapujával a plaza de pasiegas-ra 
néz, és 139 láb magas, sok szobor és domborművei van diszítve, 
és nagyszerű hatással van a nézőre, ép ugy mint a malagai fő
templom homlokzata. Imposans a renaissance-modor is, ha, a 
monumentális nagyszerűség Ízléssel van párosítva. Passavant e 
két templom építészetét korinthi modornak nevezi. Ezen ízlés 
remekmüve a valladolidi templom akart lenni, melyről az épí
tész Herrera maga mondotta: un todo sin igual, egész és egyet
len ; de II. Fülöp halála után be nem végezték, s igy e két meg
levő templom amaz építészeti modornak legszebb képviselői. 

Öt hajóra oszlik, az oszlopok szépen elhelyezvék és da
czára a „coro^-nak nagyszerű hatást gyakorol a diszkapu felől. 
Padiata szép tarka márvány, Legnevezetesb benne a capilla 
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mayor, vagyis a szentély, melynek iveit két sorban 20 korinthi 
oszlop tartja. Ez egészen sajátszerű arehitectonikus öszletet alkot,, 
és mint egyetlen megmarad emlékezetünkben. Az oszlopok fe
lett Alonso Cano hires festőnek 6 képe van, melyek a szent 
szűz életének jeleneteit ábrázolják, s melyek méltán remekmű
veknek tartatnak. Habár képzelmem Murillo Madonnáival fog
lalkozott, ezen hat kép mégis ugy elfoglalt, hogy nem maradt 
időm a sok kápolna megtekintésére. A szentélyben figyelmez
tettek a fő dongaivre, arco maraviloso, mely a közepén lefelé-
oly hajlott, hogy alig látszik ivnek, ezt mint építészeti remeket 
mutatták. Két oszlopon a haj óban jobbra láttunk feliratot, mely 
elég nagy betűkkel kiigtatás é* pénzbüntetés terhe alatt tiltja a 
nőkkel való beszélgetést; némelyek ezt nagy erkölcsi érzetből 
származottnak mondják, mások ellenben onnét eredetezik, hogy 
talán botrányok adtak a tilalomra alkalmat 

Itt nem voltak a sekrestyében oly tulszigoru emberek, 
mint egyebütt. Itt sem engedték meg legott a misézést, elkellett 
mennünk a megyei hivatalhoz, de a titkár, egy rendkívül kedves 
ember, azonnal intézkedett, hogy papi ntlevelünk aláirassék. 
Szendesége nem annyira természetének ösztöne, mint inkább a 
meggyőződés, a ker. elvek eredménye volt, melyet a ker. élet 
gondolatonkint hullatott belé. Kikérdezte; hogy mivel foglal
kozunk, minő tankönyveket használunk, s felajánlotta szol
gálatát, hogy ha könyvekre, irattárra van szükségünk, mindennel 
ellát. Nekünk azonban a mise-engedélyen kivül egyébre nem 
volt szükségünk. A derék ur neve Dr. Martinez N a r e i s. Én 
a Capilla del pilar-ban miséztem, mely finom márványokban 
gazdag. Van az egyháznak vagy 20 kápolnája, melyekben a 
műértő sok élvezetet találna; nekünk a Capilla real-ba kell si
etnünk, hol épen istentiszteletet tartanak, és pedig, amit csak 
egyszer hallottunk egész spanyol utunkban, nem bőgtek ott dur-
vahangu énekesek, hanem kedves vidám zenésmisét adtak elő 
a karban. A capilla reál inkább templom; hátul, fönn, mint ná
lunk van a kar, a közepén pedig két hires remekmű, a „reyes 
catolieos* márvány emléke. 

A capilla reált góth stylben 1502-ben kezdték építeni, és 
bevégezték 1517-ben. Minthogy ez Izabella és családjának sír
boltjául készült, és a dicső királyné Medina del Campo-ban 
1504-ben halt meg, teste ideiglenesen a San Francisco de Al-
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hambra nevei templomban nyugodott Férje tetemével együtt 
ide 1525-ben hozatott. A kápolna jeles gótkizlésü ivei be van
nak meszelve, s a meszelésen elég nagy felhőkben barnulta por. 
Egy itt függő zászlóról mondják, hogy Granada ostromáról ez 
tüzetett ki legelőbb várormaira. Külön káptalana és éneklő pap
jai vannak, kik itt önállóan végzik az istentiszteletet. Akkor 
egyébiránt három énekes mise tartatott egyszerre, az egyik itt? 
a másik a főtemplom nagy oltáránál, a harmadik a szomszéd 
plébánia-kápolnában, mely a királyinál kisebb, de prédikacziót 
egyikben sem hallottunk. V. Károly e sirtemplomot a „meghol
tak dicsőségétiek" kicsinynek vélte, akarta is újra építeni, de eb
beli szándékát avval helyettesitette, hogy két kettős mausoleumát 
rendkívüli pompában állíttatta ki, vagy csak az utóbbi szármá
zik Károly császártól ? Gazdag vasrostély választja el a közön
ségtől, most azonban ki volt nyitva, és igy tökéletesen meg
nézhettük a két diszsirt, mely — a szobrász nevét nem tud
ják, hires remekműnek tar tátik. Az egyikben Ferdinánd és 
Izabella pihen - ez 12 láb hosszú és 6 széles ravatal, carrarai 
márványból. A sok domborművet rajta ki birná elszámlálni ? 
széleinsas fejű sphinxek, oltárfelőli végén két oroszlány nyug
szik, mintha őriznék a fejedelmek álmát/Ferdinánd fegyverez
ve, királyi palástban, karddal kezében fekszik a ravatalon, mel
lette Izabella királyi öltönyben, jogarral kezében. Ferdinánd 
arczán a dignitás, fönség és álnokság tükröződik, mely tetteit 
jellemzi; nem jó ember vált volna belőle, ha ama szentéíetü nő 
nem kormányozza; csak igy történt, hogy a sirirat igazat szól
hat : vir et uxor unanimes. Legott mellettök áll a Juana és első 
Fülöp mausoleuma, talán díszes sarcophagnak nevezhetaők in
kább, mely hasonlít az előbbihez, és szintén fehér márvány. 
Ezen még több alak látszik, de nem ömlik el rajta annyi ma-
jestás. A hullámzó fodorban lefüggő teritőn és a holtak fejván-
kosain érezzük, hogy a művész bársonyszövetet akart előállí
tani. A testek a sirboltban épen a kőkoporsók alatt nyugosz-
nak, hova nem tudom mi oknál fogva nem vezettek be. Ugyan
ott mutatják a királyné koronáját, imakönyvét, melyet azelőtt 
fenyesruháju apródok vételkedve vittek a templomba, most 
pedig rongyos kripta-őr mutogat kíváncsi embereknek. Egyéb
iránt Izabella, ki a világtörténet egy szakaszát vezetve, Isten
nek híven szolgálva, mind földön, mind égben boldog, itt a ki-
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rályi erények példánya, amott jutalmakat élvezve, hogy itt el
hagyatva, poros kápolnában nyugosznak, mindez nem hangolja 
le kedélyünket annyira, mint a szegény Juana története. A sze
rencsétlen őrült iránt már régóta viseltetem részvéttel, azért áll
jon itt rövidletben élete. 

Juana, Izabella és Ferdinánd leánya s az úgynevezett 
Szép Fülöp neje volt. Ezen házasságból származott 1500-ben 
febr. 24. a nagyhírű V. Károly, kinek születésekor megjöven
dölte volna Izabella, hogy számos korona fog ölébe hullani Fü
löp csakhamar megunta szerető nejét, s azon ürügy alatt, hogy 
beteges, hogy a spanyol élethez nem szokhatik, Flandriába tá
vozni készült. Hiába mondták neki, hogy mint trónörökösnek 
országa szokásait ismernie illenék, hogy reményben levő neje 
télen ilyen utat nem bir tenni, hogy forró szerelme miatt 
szerencsétlen lesz. Mindezen érvek lepattogtak róla, s főleg 
az utolsó merőben haszontalan volt, mert szeretete neje 
iránt meghűlt, és Johanna túlzott, de nem alapnélküli félté
kenysége csak bántotta. Ez okon makacsul megmaradt föltétele 
mellett és elutazott. Neje az elválás keserűségeibe merülve, min
den érzelme szerelemmé vált a ^szép" Fülöp iránt. A fájdalom 
mélaságot, a mélaság elmeháborodást szült. Elzárkózva a világ
tól, sem anyjával, sem az ország gondjaival nem törődött, me
rev szemmel változatlanul maga elé nézett, teste ugyan Spa
nyolországban volt, de lelke Flandriában repesett. Csak Fülöp 
nevére rettent föl s kérte környezetét, hogy készitsék immár a 
flottát, mely férje után viszi. Nemsokára megszülte fiát Alcala-
ban 1503-ban marcz. 10., kit I. Ferdinánd név alatt ismer a tör
ténelem. Minthogy a két ország közt háború dühöngött, Juana 
utazását folyvást halasztani kellett, mire keserve őrjöngéssé lőn. 
Midőn útra elkészülve Medina de Campoból nem akarták a vá
ros kapuin kiereszteni, mig anyja eljön, az udvaron hált, dide
regve a fagyban. Nagy nehezen lehetett rávenni, hogy egy kö
zeli konyhába dermedt tagjait megmelegítse. Csak 1504-ben 
láthatta meg örülésig szeretett férjét, hanem ekkor állapota 
még iszonyúbb lett. Igaz, hogy nyájasan fogadta a könnyelmű 
Fülöp, hanem csakhamar egyik előkelő nemes hölgybe lőtt sze
relmes, kit neje imént-magával hozott Spanyolországból, s ekkor 
kitámadtak benne a féltékenység minden fnriái,,az egész palota 
jajgatásaitól hangzott vissza. Megtudta valakitől, hogy a leány 
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szőke fürtéi tetszettek meg férjének, Juana ezeken meg is bőszül-
ta magát. A mitsem gyanító leánynak levágta haját, arczát pe
dig csúfosan összekarmolta. Ekkor kitört Fülöp haragja, nyilvá
nosan is éreztette megvetését és hosszabb időre egészen magára 
hagyta. Ennyi kin nem maradhatott boszulatlan. Fülöp egy 
kegyenczének asztalánál Burgosban erősen dőzsölt, azután lo
vagolt s igy fölhevülve, vizet ivott, mire 6 nap múlva meghalt 
1506-ban sept. 25-kén éltének 28-ik évében. 

A szegény nő nem mozdult a beteg férj ágyától, hanem 
óriási keservének enyhítésére könyet nem ejthetett, mert amióta 
őt kedvesének, egy belga leánynak karjaiban találta, a rémület 
kiszárította kőnyeit is, többé nem sirhatott. Habár tetemes mér
tékben volt várandó állapotban, férje tetemétöl[nem birták el
választani, éjjel nappal virrasztott mellette. Másnap az orvosok 
bebalzsamozták, vászonba takarva, ólom- és fakoporsóba tették, 
és a Burgos melletti halmon fekvő, M i r a f l o r e s earthausi 
zárdába temették addig is, mig Granadába viendik. Szivét a ki
rály Flandriának hagyta, hova életében is tartozott. Ezentúl 
Johanna meg volt* a világnak halva, akárminő kérdésre csak azt. 
felelte: egyebet nem tehetek, mert nekem folyvást kell fér
jemért imádkoznom. Három nőnek szabad volt hozzá bejárnia 
a többit, sőt az egész női nemet, iszonyúan gyűlölte. A kor, 
Hiányzás gondjaival nem törődött, ha püspököt kellett volna i 
nevezni, azt mQndá: jobb ha senki sincs, mintha én méltatlant 
neveznék ki, és sehogy sem birták kinyerni aláirását. Néha 
felszaladt Mirafloresbe, felnyittatá a r koporsót, hogy meggyő
ződjek, miszerint férje teteme ott van, mert azt hitte, hogy volt 
szeretői ellopják. Miután jól megnézte, több helyen érintette, 
száraz szemmel, látszólag nyugodt kedélylyel, haza ment Bur-
gosba. Három herczeg meg is kérte kezét, de ő azt felelte, hogy 
„férjét halva is ugy szereti, mint" mikor él t" Kitörvén Burgos
ban a ragály, azt el kellé" Lagynia, de csakúgy, ha magával vi
heti férje hulláját. Eleget mondották, hogy a holtat bolygatni 
nem szabad, hogy ezt tiltják az egyház törvényei; nem tágított; 
elvégre miután féltek, hogy lázas kedélye reménybeli állapotá
nak ártalmára leszen, megnyugodtak, és Fülöpöt selyem- és 
aranynyal befödve, négy lovas hintón viteté Torquemada-ra. 
Habár nincs messze e városka, mégis néhány napba került, mert 
Johanna csak éjjel utazott fáklyafénynél, mivel — úgymond — 
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férje, ki napja vala, leáldozott. Torquemada főtemplomába érve, 
erős őrséget rendelt az ajtókhoz, hogy valami asszony férjéhez 
ne közelítsen, mert őrületes féltékenysége még ekkor is mar-
czangolta szivét. 1507-ki január 17-én leányt szült, kit Ximenes 
Katalinnak keresztelt, ez később a portugál király neje lett. 
A pestis idáig is elhatott, távoztak az emberek, a királyné csak 
abba egyezett bele, hogy a közeli Fornillas helységbe vonal, 
természetesen férje hulláját is magával vivén. Történt, hogy éj
jel utazva, egy kolostorhoz értek; tábort ütöttek a szabad ég 
alatt, a testet a templomba vitték. De még itt féltette, rögtön 
kihozatá, és inkább a szabadban, nagy viharban, mely oltó-
gatá a fáklyákat, töltötte az éjt. Reggel miután szolgái meg
nézték, hogy csakugyan a régi tetem, hogy el nem lopták, 
tovább mentek, mig elvégre a mondott faluba érkeztek. Utol
jára Tordesiílasban lakott, de folytonos önkinzások közt, sötét 
szobákban bujkált. Csak a halál szabaditotta meg kínjaitól 
1520-ban. Önkénytelenül is meghajlik térdünk, hogy a szeren
csétlenért imádkozzunk. 

A templom egyéb kincseit, számos jeles képeit megnéze
getve, akármely ajtón mentünk ki, mindig más utezábaü leltük 
magunkat, itt a tájékozás majdnem lehetetlen. Amint nagy ne
hezen valami rendes utczát találtunk, elhatároztuk, hogy haza 
megyünk átöltözködni. Ugyanis a komédiásokat ugy nem kö
vetik, mint bennünket, mikor papi öltönyben mentünk az ut-
czán. Mi ugyan közönségesen világi zsinóros ruhában jártunk, 
csak misézésre jelentünk meg reverendában; mig másutt, legfö-
lebb az utcza szögletéig ki sértek szemeikkel, itt ránk mutogat
tak, nevettek, sőt egyik azt kiáltá: ezek eretnek papok, ereticos! 
Hogy ugy mulatott rajtunk az utczai népség, annak oka, hogy a 
spanyol papok merőben másszabásu papi öltözetben járnak, mi 
tehát különbözvén tőlük, nevetés tárgyai voltunk. Ugy látszik, 
leginkább a szállingó övön botránkoztak meg, mert ez előttük 
ismeretlen, papjaik azt nem hordván. Főképen pedig abban 
különböztünk spanyol tagtársainktól, hogy ők egy tökéletesen 
leirhatkn, de képzelhető kalapot viselnek. Tessék gondolni egy 
szokatlanul széles karimájú kalapot, melynek szélei, hogy a 
fülek táján le ne lóggjanak, fölfelé kondorodván, zsineggel a 
fejbúbon összecsatoltatnak, s ekkép hengerré alakíttatván, előre 
irányozva végét, fejére teszi. Nekünk sem ilyen kalap nem volt 

Spanyol nt. 18 
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fejünkön, sem vállunkon a náluk nélkülözhetlen egyházi pa
lást, mely, ha kissé elhagyja valamelyik a majestatikus járást, 
és sebesebben lép, legott szárnyakat alakit. Nem is néztünk 
hátra, csak mikor az Alhambra falombjai alatt voltunk. 

Ezek a hatalmas jegenyék, szilfák hajlékony sudár arikkai 
folyondáras derekaikkal annyi árnyat adtak a melegben, annyi 
enyhülést a fáradalomban. Most is itt szabadultunk a esőcseléktől; 
nem lehet tehát rólok megfeledkeznem. Az az andalitó vizlo-
csogás, lombok közt bujkáló napsugár, itt-ott fütyürésző sárga
rigó vagy nem tudom mi neve van a spanyol madárnak, mely 
ez ágakon ujjoogott, mindez egy kedves vasárnapi délelőtt, vagy 
üde estén ugy fényképezi magát emlékezetünkben, hogy magá
nyos, komor órákban is idemenekül tépelődő lelkünk. Itt a ter
mészet bájait aranyozza a történeti emlék, és zománezozz.a a 
költészet, e hármas hatás alatt olvadoz a lélek és ünnepel. Tör
téneti helyek, főleg holdvilágos este elevenülnek meg, s a fák 
árnyaiban a megholtak és megdicsőültek szellemét véljük látni, 
kik már felülállnak minden emberi szenvedélyen, nem bántanak 
tehát, hanem rokonszenveznek az élet hullámain hánykódó em
berekkel. A hold amúgy is a romok napja, csupán ez öl
tözteti föl tüneményes élettel, mi által lelkünk annyira vonzódik 
feléjök és szeret elmerengeni rajtok. Természetestehát, hogy leg
inkább este volt szép az alhambrai kert, és síidaras lombjai közt 
a tömör tornyok, melyeken lobogós arab holdat, majd zászlós ke
resztet látott működő képzelmünk. Mikor egy este üldögéltünk s 
nem messze tőlünk egy lámpa árnyában a fegyveres őr pihent, 
©gy csapat fiatal ember jött énekelve, s dalaikat két hangora ki
sérte, szelid viszhangok válaszoltak danáikra, melyeket sohasem 
váltott fel ujjongás. Ez alkalommal tűnt fel, hogy mégis szép zene 
a spanyol, hanem részben a körülmények is tették széppé, mert 
sokáig ami koldusaink dallamához készültem azt elbeszéléseimben 
hasonlitani. Avatlan zeneérzékem, is talán felszámlálta volna a 
hangokat, melyek szükhatárok közt mozognak és csekély válto
zásból állanak, oly annyira egyhangú e zene. Tehát széppé te
szik az emlékek, vagyis a történet, helyzet, a költészet adja meg 
bájos, becsét, igézetét. Mi dicső lehet e hegyoldal tavaszkor, mi
kor csalogány-daltól hangzik vissza minden csalit! 

Eelöltve zsinóros ruhánkat, tüzetesen részleteztük a várost, 
melynek madártávlatát, hajló pálmaival, sötétzöld narancsfáival 
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immár élvezzük. Hogy a gyümölcstéreken 24 krajczáron (2 
reál) afrikai kókuszdiót árultak, gránátalmát mint nálunk a 
szilvát, a narancsra nem is hederítettünk, azt fölösleges említe
nem ; ezek közönséges dolgok, melyeket az olvasó is bizonyo
san tudott. A kókuszdió nedve émelygős; tavaly a párisi ipar-
tárlaton vettünk egyet, egy frank volt az ára, hanem sok időre 
émelyitett emlékezetemben is az ize, most tehát minden figyelme
met a szőllőre fordítottam. Ez volt az én villásreggelim, nagyobb-
azemü szőllő talán sehol sem terem, mint itt és Malagában, font
j a a legfinomabb mézszinü és izű szőllőnek 4 <juarto, vagy 5 uj 
kr. Egy fürt elköltése alatt megjártunk öt hat utczát, oly rövi
dek. Láttunk sok műhelyt, hol csinálják és árulják a ghuitárokat, 
Granada ugy látszik ezen hangszer hazája. A datolya itt olyan, 
mint nálunk az aszaltszilva, a szentjánoskenyérrel pedig az 
állatokat hizlalják. A boltok tartalmát leginkább szükségleti 
czikkek teszik, luxustárgyak ritkán tűnnek szembe. A nép a 
mint az utczán észrevehetni, rútnak mondható, viszonyítva őket 
Spanyolország egyéb városaihoz. Olyan undorító vén kofákat 
sehol sem láthatni, mint itt, pedig a vén asszonyok az egész or
szágban csúnyák. Mig mi nálunk sok olyan kedves arczú öreg
asszonyt látni, hogy orom nyugodt szemébe tekinteni, ezek a spa
nyol dámák, még azok is, kik finom selyem mantillát hordoznak, 
sárgásbőrü aszott arczú, nyaffadt tekintetű hölgyek. Épen nem 
csodálom, hogy festőik ugy remekelnek a vén arczok előállítá
sában, mert hiszen szemök előtt vannak a íegdöbbentőbb pél
dányok. A férfiak nem a karcsú, nyulán v, spanyol fajból valók, 
hanem zömök barna pislogó szemű mórok ivadékai. Egy ilyen
nel utaztam, s büszkén emlegette, hogy ősei mórok voltak; mu
tatta is arcza, mert typikus mórpéldány volt. A gránadai tánczrá 
is mondják, hogy egészen mórjellegü; mi -em láttuk. 

Minthogy minden városnak van 1M2. óta plaza dela eon-
stitucion-ja, Granada sem maradhatott u Iküle. így nevezték el 
a híres Vivarramblát, melyen a mórok idejében lovagjátékok 
tartattak, és eme házak előtti állványokon mór királyok ültekj 
mig leányaik a győzteseknek borostyaníűzéreket és sajátkezüleg 
készített karmantyúkat nyújtottak. A iovagélet csak oly virág
zásban volt az araboknál, mint a keresztényeknél; itt vetélked
tek az Abencerrajok a Zegrisekkel, a íSazulok és Albazek, itt 
tartottak bikaviadalokat i s ; tudvalévő, hogy ezeket a mórok is 

18* 
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szerették, azon különbséggel, hogy harczoltak ugyan velők, de 
meg nem ölték. Csak a keresztények tették a játékot komolylyá. 
Afrikában egészen elenyészett Most a tér közepén van egy tór 

kőparttal körűivéver a tó közepén szikla s e felett sokágú : gáz-
villár. Tündéries látvány lehet ez, mikor a reszkető lángok a víz
ben viszfénylenek; mi nem láttuk, mert estéinket az Alhambra 
kertjében töltöttük* 

Van egy nagy széles utczája is, carrera del Darro, melynek 
szélein gyönge lombozatú fák ágaskodnak, az ápolás nagyon ke
vés nyomait bordva magukon. Itt van egy kéttornyú templom,. 
Maria de las angustias, mely nagyságra második, gazdag már
ványban, de Ízléstelen; bővebben nem irom le, mert hiszen temp
lomokkal volt és lesz még elég dolgunk. Egyébiránt okos ember 
ezen gyakori templomemlegetésen nem fog megütközni, mert hi
szen ha itt a templomok valóságos muzeumok, telve a legritkább 
kincsekkel, természetes, hogy azokat pogánynak sem szabad 
mellőznie, hacsak ki nem vetkőzött minden szépészeti érzetből. 

Ezen alameda végén van a régi sétatér, melyet méltán 
„el sálon" névvel tisztelnek meg; itt leginkább szokott megfor
dulni zene mellett az elegáns világ. De most csak néhány kol
dust láttunk, kik ezen napon elfáradva, a templom-ajtók előtti 
müködésökben, itt pihentetek a terjengésben elfáradt karjai
k a t A sétatér onnét vette nevét, hogy bár vagy 80 lépés
nyire széles, a fák ugy alakitvák, habár a kényszernek nyoma 
sem látszik, hogy valóságos dongaivet alakitnak s a napsugár 
csak megszűrve áfák lombjain jő érinteni hátunkat. A különféle 
alakokkal ellátott és három emelvényu két ugrókut száraz vala *v 

de a sétatér szélén kis kövecses medrében patakocska folydo
gált, bőven öntözvén a sudaras szilfákat. líy kellemgazdag 
sétatér megérdemli, hogy megtudjuk, miszerint 1814-ben Seba-
stiani tábornok alapitotta, rendezvén az erre folyó Jenil vizét 

A pénzzel itt is bajunk volt, semmiféle hivatalban nem akar
ták pompás franczia aranyainkat elfogadni, a boltokban pedig in
kább elengedtek menni, semhogy felváltották volna. Sok járás 
után eligazítottak egy czukrászféle boltba, hol azonban tobákat is 
árultak, már mint ez szokás a spanyol városokban; ez mivel köz
vetlen összeköttetésben van hazája Svajczczal, vállalkozott, hogy^ 
egykét reál nyereséggel elfogadja. Előbb azonban föltette orrahe-
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gyére a pápaszemét, aztán helyes irányba hozta szemét, üvegét 
és SÍZ aranyat, rám is pillantott, hogy lássa, nem nevetek-e rajta, 
vagy talán arczomról akarta leolvasni, ha vájjon nem hamis-e 
aranyom. Szóval ugy nézte, mintha a kecskeszakállú Napóleont 
soh' sem látta volna, s mindez nem volt elég, hanem megpró
bálta még boltja néhány kövén a csengését is, csak ekkor hatá
rozta el magát, hogy ád spanyol 10 ftos aranyokat, azaz 100 
reál értékűt No de pengettem én is előbb, műértő képpel min
den lámpánál megnéztem, s csakúgy mentem odább, pedig gon
dolhattam volna, hogy ki ennyire megvizsgálja, mielőtt elvenné 
a pénzt, annak vasládájában nem lesz hamis arany. Vendéglő
sünk, mint egyebütt, ugy itt is fizetésképen elfogadta a franczia 
aranyokat. 

Sok járkálásaink közt mutattak egy templomot is, hol a 
mórokat keresztelték. Ugyanis a keresztények elfoglalva Gra
nadát, szabad vallásgyakorlatot engedtek a mohamedánoknak, 
hanem békés míssiót és püspökséget állitani fel közöttük, azt 
mostani nézetekkel telt fő is jogos ténynek fogja mondani. Ta-
lavera volt az első püspök;. ez, és Ximenes bibornok, Spanyol
ország prímása, kezdték az üdvös munkát és szent életök által 
vonzatva sokan tértek a ker, hitre. Nem kényszer, hanem ttai-
tás által téritettek, evégből a kátét arabra fordították s magok 
is öreg korukban tanulták a nyelvet. Az istentisztelet elragadó 
szépsége, a hittéritők jámbor erkölcsei hatalmas terjesztői vol
tak a ker. vallásnak, ugy hogy 1490-ki decz. 18. két havi taní
tás után, 4000-et kereszteltek meg. ^Minthogy Ximenes a nálok 
szokatlan harangozást is behozta, alfaqui campanero (harangozó 
mufti vagy főpap) nevet kapott. Azt azonban roszul tette, hogy 
80 ezer korán-t és vallásos könyvet megégetett; csak az orvos
tani és tudományos könyveket hagyta meg nekik, mely utób
biakból 3000-et az alcalai könyvtárban felállitatott. Ezt roszal-
ták kortársai és méltán. Megjegyzik a történészek, hogy nem 
lehetett ennyi az arab imádságos könyv, túlozták a számot, hogy 
nagyobbítsák Ximenes dicsőségét, mint a hit diadalát, a térítés 
eredményét, mert a mórok imakönyveiket nagyobbrészt saját-
kezűleg dobálták a tűzbe. Egyébiránt más erőszakot nem hasz
nált, csak a renegátok gyermekeit (elche) visszakövetelte és a 
;ker. hitben növelteié. A csökönyös mórok régen elfojtott haragja 
•elvégre kitört, fölzendültek az arabok, haragjok azonban egy-
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két halálos esetet kivéve, a föpap szelid föllépése által lelohadt. 
Hanem kis idő múlva a mórok forradalmát frigyszegésnek te
kintették, mint kik elvesztették jogukat arra nézve, miszerint 
az ellenfél is megtartsa elvállalt kötelezettségét, és választásukra 
hagyták, hogy vagy vegyék fel a keresztségét, vagy felségáru
lóknak fognak tekintetni. Erre nagyobb része keresztény lett, 
sokan azonban vallásuk szabad gyakorlása végett a hegyekbe 
vagy Afrikába vonultak. Magától értetik, hogy ezen kénysze
rült keresztények szivökben mohamedánok maradtak, de a 
következő nemzedék már valódi hive lett Krisztusnak. Az el
vonultak kemény csatákat vivtak az alpuxarras-i alpok ha
rántjain, hol sok spanyol vitéz lelte halálát. 1502-ben febr. 
12. kiadták a hires pragmatikát, melynek értelmében min
den mór, aki nem akarná felvenni a keresztségét, eladván min
denét, kivándoroljon. Mihezképest vagy elmentek, vagy megke
resztelkedtek, s igy pogány nem vala többé az országban. Ha
nem a moriscosok — megtért mórivadék — még mindig von
zódtak rokonaikhoz, sőt a mórok visszahívását is megkisérlettékr 

tehát Spanyolországot az ellenség kezébe játszani készültek, 
és ugy mint hazaárulók az inquisitio alá kerültek, mely papok 
által kezelt politikai, azaz államint óz vény volt* 

Van még Granadának számos nevezetessége, egy elavult 
királyi lak, vagy 20 kolostor, most többnyire katonai laktanya, 
de kiváló épitészeti szépségekkel; tartományi múzeum, az el
törölt zárdák képeivel, a már emiitett cartuja, monte sagro ka
takombáival,* hanem sokáig időztünk elsőrendű nevezetessé
geinél, tovább sietünk. Valószínű, hogy nem fogja sajnálni az 
olvasó mellőzéseket, mert hiszen elmosódik a kép, ha szemeink
kel látjuk; miképen lehetne állandó, ha csak leirva olvassuk. 
Árulnak sok azulejas-t, mint Alhambra-ereklyét, hanem ez mind 
utánzat. Azulejo annyi mint kék, mivel kezdetben a falburko
lati cserepeket kékre festették, később mindenféle színben, sőt 
játszi vonalokkal is berajzolták. Csak angolok veszik, ha az 
Alhambrában nem birták megrakni zsebeiket. — Ki tovább 
akar itt időzni, fogadjon magánszállást (casa de pupillos, vagy 
casa de huespedes), mely felette olcsó ; a kiadó szállást a falra 
ragasztott, vagy az erkélyről lengő papírdarabról lelet megtudnL 

A dispaeho, azaz a vasúti, városi hivatalnak itt is nagy-
hasznát vettük; mert ideje korán váltottunk jegyet nem csak a 
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vasútra Lojá-ig, a diligencziára (szekérposta) Antequera-ig, ha-
nem innen vasúton Cordováig, s igy utunkat megszakadás nél
kül folytathattuk* Még délben váltottunk jegyeket az este me
nendő vonatra, s mégis csaknem későn jöttünk, mert már csak a 
két utolsó hely volt kiadható a banquettán, mely a kocsis felett va
gyon. A vendéglői számla nem volt túlságos, csak az omnibusz árát 
találtuk kissé borsosnak, megfizettük ama sallangos és vörös bóbi
tás lovakat, melyeken a vasútról Benigno Ortiz hozott; ugyanis 
ama kis félóráért öt frankot kért; vita után egyet leengedett, azzal 
mentegetvén magát, hogy Granadában drága a ftivar.Most tehát 
gyalog szálltunk le a városba, egyszer elég volt csótáros lovakkal 
járni, és a dispacho társas kocsiján, két reálon (itt is az omnibusz 
szabott vitelbére) a jóformán távollevő pályaudvarba vittek. 

Vasárnap lévén, igen sok nép jött be a városba, ezek a 
nyolczórai vonattal haza indultak, és pedig, már mint városból 
szokás, jókedvűen. Harmadik osztályban valánk, ennélfogva 
elég alkalmunk volt a néprétegeket tanulmányozni, sőt velők 
közvetlenül is érintkezni, a mennyiben az 50 asientós ko
csit ugy tömték meg utasokkal, hogy egy tenyeres talpas pa
raszt asszony elájult. Hanem ennek halvány képe épen nem lo
hasztotta le a vig fráterek jó kedvét. Nem tudom, mi oknál fog
va, jóval fél kilencz előtt hajtottak be a waggonokba, s igy so
káig kellett szorongnunk, mig a vasút elindult. A spanyol egyéb
kor is kedélyesen és humorral összeszidja a vasúti tisztviselő
ket, ha sokáig a vonal nem indul; hanem ez alkalommal leg
ott kezdtek élczelni, és záporait küldték a csúf neveknek ; de 
ez a legvidámabb arczczal történt, mire a sennor gefe di statio-
ne, állomási főnök, szintén csak mosolygott. A „vámos, indul
junk" szót annyiféle modulatióval tudják előadni, hogy az ér
zelmek minden fokozatát fejezik ki. Majd őszintén biztatva, 
majd követelő kihivassal, majd a boszus unalom fanyalgásá-
vaL Mikor elaludt a kocsi-lámpa, mind az Ötven torokból hang
zott: „luz, luz, világosságot, elaludt a lámpa." Hanem azért mi 
mégis jó ideig sötétben maradtunk; ekkor aztán volt orditás, 
az állatok hangjainak utánzása, mihez a spanyolok különösen 
értenek; az egyetemes zsivajhoz én is járultam néhány morzsá
val, de csak közvetlen szomszédaim figyelmét vontam magam
ra. Szemben velünk ült egy csizmadia, mellettem egy szabó, 
kik irtóztató lármát vittek véghez, hanem azért irántunk meg-
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lepöleg udvariasak voltak, járták, mint már ez szokás, a eiga-
rillók. Akármit mondtunk, azt felelték: ezoé. Egy szünet al
kalmával kérdi a szemben ülő, kezét V, vállára téve: ugyan 
kérem, mondják meg, ugyebár önök is csizmadiák ? Igen, mondja 
útitársam, én az vagyok, barátom meg szabó. Habár jókedvű 
volt, legott barátom kezére nézett, s felkiált: bizonyosan maga 
is szabó, csizmadia nem lebet, különben ilyen szurtos lenne a 
keze, mint az enyim. Ne is tagadják, önök kereskedők ? Ezo é, 
válaszoltunk s folytatták az élczet, vihogást, lármát. Amint füty-
tyent a mozdony, rögtön az egész társaság egy fütyülő géppé 
lön, és sivított tőle a lég. Kis ideig még zajgott a társaság, ha
nem az első, második állomáson sokan kiléptek, mások elaludtak, 
s igy szép csendben értünk Lójába. 

Itt már befogva várt ránk nyolcz öszvér; legott felültünk 
és a völgyön át, a begyoldalon fekvő városon keresztül, diligen-
cián mentünk. Letetett 11 óra, de a gyönyörű holdvilágos éj ki
csalta a lakosokat, mert az utczák telve voltak sétálókkal. De 
amint meghallották az öszvérek kolompját, szaladt ki merre lá
tott, mert a diligenciát, ha egyszer futásban van, csakúgy nem 
lehet megállítani, mint nem a vasúti mozdonyt Egy perez alatt 
kiürültek az utczák, s a moyoral a szűk szögleteken bámu
latos ügyességgel hajtott. Hídon , dombon, lejtőn egya
ránt vágtatva mentünk, csak a téren állottunk meg kissé 
a posta átvétele végett Társzekerünk egyetemes bámulat 
tárgya lett, hozzánk csoportosultak a sétáló tömbek, mind egé
szen ünnepi öltözetben 5 uracsok nádpálczíkával, hölgyek su
sogó selyemruhában, kiket a holdvilág bűvös fénye mind szé
peknek gyanittatott. Hajók sötétlő hullámaiban fehér rózsa 
diszlett; amely a spanyol hölgyvilágnak közönségesen elfogadott 
fejéke. A sok lármában jóformán kiszáradt a torkom, szomja
mat eloltám egy hatalmas pohár vizzel; nem emlékszem, hogy 
valaha ennyire ízlett volna, nem csak gégém állapota okozhatta 
ezt, hanem a viz páratlan tulajdonsága, mert franczia utiköny
vem is mondja, hogy Lója nevezetessége csupán a vizek sokasá
gában áll, s hogy 14 nyilvános fontanából szökdelnek a hegyek 
forrásai. A mayoral kibontá ostorát, az adelantero megsarkan
tyúzta öszvérét és vágtattunk, mint néhány nap előtt, a mint 
körülményesen emiitettem. Virradóra A n t e q u e r á b a n vol
tunk, honnét csak félnyolezkor volt a vasúti vonat indulandó. 
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És igy szerencsésen megjártuk az utat, melytől annyit féltünk, 
s mely Granadát a világ vaspályáitól elválasztja, sőt a tengertől 
is, mert Malagával is Antequerán át közlekedik vasutilag. 

Tartottunk mi rablóktól is, hiszen a magyar és spanyol 
zsiványok jóformán versenyeztek az elsőség hireért. Azután 
minden régibb útleírásban ijedelmek közt olvasám, hogy retteg
nek az utazók, miképen ájulnak el a megrémült nők, nyújtják 
fehér kacsóik gyűrűit, s az urak tömött tárczáikat, s végre az 
intelmet, hogy nem jó Spanyolországban sok pénzzel utazni* 
Eme tájon történtek is hajdan ország-világhírű rablások, mert 
eme hegyi nép, az annyiszor felzendült mórok ivadéka, kik so
kat harczoltak Mohamed vallásáért, és vagy egy századig hit
ték, miszerint a keresztényt legyilkolni, megrabolni kötelesség 
mert ez által is kevesbült az ellenség száma. Nem csoda tehát, 
hogy félénkségemnél fogva készültem is, miképen fogom oda 
nyújtani laposodó tárczámat, s miképen patrizálok hazáig, ami 
kéregetve talán mostanig is eltartott volna, pedig két hónapja 
van, hogy honn vagyok. Már csak lestem a mozdulatlan komoly-
ságu mayorált, mikor ugrik le, bukik arczra, hogy ne lássa a 
rabló arczát, s igy ne tanúskodhassak mellette, ami egyedüli 
módjuk megszabadulni a haláltól, nem csak itt, hanem Olaszor
szágban is. Minő fanyar képet vágott volna, ha oly kevés mar
talékhoz jut, mint nálam volt. Mindazonáltal fölösleges volt min
den félelem. Talán nem is fogják elhinni, hogy Európa egyik 
országában sem lopnak, rabolnak oly keveset, mint itt. Nem 
csak tőlem nem loptak el semmit, pedig hányszor aludtam a wag-
gonban, mikor vagy pajtásom a második helyen ment, vagy 
mikor szétválva utaztunk; de soha nem is volt alkalmuk a pá
ronkínt portyázó, s minden vonattal menő csendőröknek az uta
zók ügyeibe avatkozni. Merem állítani, hogy nincs is többé rab
lóbanda az egész országban. Az osztrák-magyar ügyvivő Mad
ridban b. Delage is biztosított, hogy amióta a jelen csendőrség 
működik, ő legjobbnak mondta egész Európában, mert csupa 
kipróbált becsületességü katonából áll, azóta híre sincs a zsi
ványnak. Ami granadai vendéglősünk is monda, hogy ő egy angol 
családdal néhány év előtt, mint ügynök, félévig utazott hazájában, 
nem csak az országutakon, hol éjjel nappal czirkálnak a csend
őrök, hanem különféle mellékutakon, hegyvölgyi falvakon is ; 
de soha egy rablóra sem akadtak. Ezektől való félelem tehát 
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épen ne akadályozza az olvasót, ha az ibériai félszigeten utazni 
kedve kerekednék. 

A n t e q u e r a egyike a legrégibb városoknak, mert már 
a romaiak idejében gazdag és virágzó volt, amely időből felira
tos emlékeket találtak; most is mutogatnak benne egy ivet, me
lyet Hercules ivének neveztek el. Volt 18 kolostora, melyekből 
csak öt apáczazárda maradt. Fekvését garashoz lehetn© hason
lítani, melyet koldus kalapba dobtak, oly annyira környezve 
van hegyektől. Lakosainak száma 30 ezer. V. barátom megjárta 
utczáit, látta papnöveldéjét, s egyéb szép épületeit. Én mege
légedtem, hogy messziről láttam, mert habár rendezett vágyaim 
vannak, valami keserű lehangoltság fogott el, s inkább ültem 
azalatt a váróteremben* Az önkinzó levertség azon érzületei tá
madtak meg, mikor semmi a világon nem érdekel; máskor egész 
nap fáradtam egy romai régiségért, most pedig egy waggont 
bámultam órahosszat, mert teli volt cacfois opuntia darabokkal, 
melyet nálunk csak üvegházakban láthatni. Ugy vélem, hogy 
eme hasábokat a vasút mentében dugdossák el, és kikél, mint 
nálunk a fűzfa, ha gyöknélküli hasáb is. Az indóház mellett 
volt egy fogadó, ott valami élesztő szeszt kaphattam volna, de 
ellenszenvem volt még a megszólitás ellen is, inkább emésztet
tem magam keserűségemben. A ki valaha bántott életemben, 
ami valaha szomorított, az most valóságos dühvel rontott ne
kem, mintha ezen emlékek megtestesült ördögök lettek volna, 
mint mérges szúnyogok, ha egyet leöltem, mások támadtak meg 
helyette. Pedig az egész romlott gyomortól és álmosságtól jött, 
mert mihelyt egy pinczérfiu a szállinkózó utasok számára fel
állította pálinka-sátorát, s felhörpentettem egy pohárkával, meg
változtak felhős világnézeteim, meg voltam elégedve magam
mal, s még olvastam is az útikönyvben, ami kiváló jókedvem 
perczeiben sikerült, mert utazásban az észt többnyire a látá& 
bérli ki, feh áltva hallással. Szégyellem én ezt az anyagtóli füg
gést, de ugy van vele talán minden ember. Egyébiránt e halmo
kon Boabdil utolsó mór király kemény csatát vesztett, a hegyek 
vértől piroslottak, a nap nem birta felszárítani egy hétig. 

Valamelyik utazó mondja, hogy Spanyolországban vilá
gosabb a napfény; ez itthon nevetségesnek látszott, pedig ugy 
van j főképen Andalusiában tapasztaltam, hogy a távoli hegye
ket, a mezők zöldjét, a sivár halmok szirtjeit megkülönböztet-
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tem, mig itthon hasonló távolban csak levegőt látok. A menny-
boltozat el volt borítva a melegnek fényködével, A derült napon, 
mihelyt megindult a vonat, folyvást változtak a vidékek. Alta
lán mondhatni, hogy egész Cordováig müveit és termékeny a 
táj, alig látni kopár halmot, mind olajfákkal vannak beültetve. 
Némely táblán keresztül félóráig is mentünk, csak egy házikót 
láttunk rajta, melyben van az olajsajtó. Itt nem hagyják magá
ra az olajfát, hanem megkapálják földjét, töltik mint a kukori-
czát, és az esővíz felfogására mélyedéses közt ásnak melléje. 
Itt-ott várromok merednek felénk, melyekről sok mesét tud 
a nép. 

B o b a d i l l á n á l ismét várakoztunk a malagai vonatra, 
melylyel az antequerai összekapcsoltatik, A megáld jtt táj min
den termékeit láttuk a pályaudvarokon, hanem a dinnyén kivül 
semmitsem ehettem, mert émelygősen édesek. A kertek teli gyü
mölcscsel, a hegyek erdei fákkal, a halmok messze zöldelő olaj
fákkal, olyan e táj, mint a völgy, melyben Granada fekszik, s 
mindez onnét van, mert a folyókat nem a tenger számára eresz
tik át, hanem rétjeik, kertjeik öntözésére használják. Minden 
közönséges spanyol legalább gyümölcscsel látja el magát, ha 
útra kél ; dohánynyal is, de az már alattomban értetik. Nincs 
aztán a kínálásnak hossza vége, még meg is hámozzák az al
mát, körtét, s ugy nyújtják az idegennek. A héját csak ugy láb 
alá vetik; lenne a vasúti tisztogató szolgának dolga, ha mind ki 
akarná söpörni, ennélfogva abba hagyja, azt reméli, hogy majd 
kihordják sarkaikon az utasok, ami részben meg is történik, de 
másik része oda szárad, és hetek havak folytán kis halmokat 
emel, melyeken meg is botlik az ember 5 mindez azonban csak & 
harmadik helyen történik. Második osztályú kocsikban is esz
nek, hanem ott a héjakat, miután azlablaknál ülő utastól enge
délyt kértek, kidobálják. 

Jött velünk egy középkorú ur, kit evési modora miatt 
soha el nem felejtek. — Hozta az ételeket, azt véltem 
messze megy a szegény, azért látta el magát ily meny-
nyiséggel. Neki azonban különös szenvedélye lehet a vasúton 
való evés, mert alig mentünk egy óra hosszat, már is fontos 
arczczal, mintha mulaszthatlan-kötelességet teljesítene, oly igye
kezettel látott hozzá a kosár tartalmának elrendezéséhez. Miután 
vagy 10 perczig készült, megtörülgette kését (novaja), térdei 
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közé szorította a kosárt, és kis óráig falatozott. Ilyen falánk evés 
látásakor aztán igazat adunk azoknak, kik mondják, hogy az 
evés fajunk alacsonyitása, mert folyvást emlékeztet, hogy a 
földi anyag nélkül nem létezhetnénk, hogy nélküle, a por és 
göröngy segélye nélkül, elpusztulunk, s hogy az ember a rotha
dás eandidatusa lévén, okvetlenül porrá leszünk. Aki tehát nem 
sejti a titkos gyalázatot, mely az evésben rejlik, s vele mint 
valami fontos ügygyei vagy tisztességes ennivalóval foglal
kozik, az ugy látszik, még nem emelkedett ki az állatiságból. 
Innen van — mondja S t o l z Álban— hogy finom érzületű 
kisasszonyok, társaságban sohasem esznek sokat, hogy legalább 
látszassék, mintha éreznék az evés dicstelen voltát, s hogy ugy 
élnek, mint a méhek vagy pillangók. 

Szakadatlanul szép termékeny tájak közt haladva délben 
ismét Cordovában voltunk. Minthogy V. útitársam remélte, mi
szerint engedélye a simaneas-i levéltár használata végett meg
érkezett, legott tovább utazott Madridba, én pedig ott maradtam 
a bikavladal végett, miután ezt olyannak hirdették, mely rit-
kitja párját. Koszul esett az elválás; azon huszonkét napon át, 
melyeken magam utaztam, meggyőződtem, hogy nincs képessé
gem az egyedül való utazásra. En ugyan minduntalan akadtam 
jó emberekre, kik annyi szolgálatot tettek, hogy többet bármi 
előzékeny útitársamtól sem igényelhetek; hanem elvégre ezen 
pajtások naponkint változnak, nem is értettem meg mindig be-
szédjöket; szóval megfogadtam, hogy sohJ sem utazom magam; 

•s ezt tanácslom is mindenkinek, mert szorongás, félelem, busla-
kodás, honvágy, a vesződségek halmaza megutáltatják vele az 
utazást. Előttem bámulat tárgyai azon hősök, kik örvendenek, 
hogy maguk vannak, s egyedül élvezik a természet szépségeit; 
erre én egy szikra vágyat, képességet nem érzek magamban. 

A múltkori hotelben szállva, olyan jól esett, hogy mint is
merőst üdvözöltek; én nem irtóztam egy tájékot kétszer látni 
meg, sőt az otthonosság kellemeinél fogva, szívesen mentem má
sodszor is némely utón; a folytonos utcza-tanulmányok közt 
jól esik, ha egyszer kérdezés nélkül is tudunk járni. Az utczán 
őgyelgő gyerekek sem ajánlkoztak ez alkalommal vezetőnek, 
határozott lépéseimből megösmerték, hogy nem vagyok idegen. 
Azelőtt, ha csak az utcza nevét olvastam a szögleten, máris oda 
rohantak, minden irányban vezetni ajánlkoztak. Az utczai fel-
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iratok mázagyagból készitvék, s be vannak falazva, ilyképeií 
soha sem kell ujitani Kövezetéről beszélik, hogy az európai vá
rosok közt Cordovának volt legelőbb kövezett utczája, Hogy 
Abderraman 851-ben parancsolta meg a civilisatio ezen köve
telményét. Ámde Bómában régibb az utczakövezet, mert napon
kint ásnak fel pre.(mac) adamit talajt, pompás kövezettel. 

A délutánt a templomban töltöttem, ismételve megnéztem 
minden szegzugát, eredménye a már közlött leirás. Másnap sept. 
8. Szűz Mária születésnapján, nem akadékoskodtak többé a 
sekrestyében, mihelyt kimutattam a püspök pecsétes levelét. Az 
ünnepet szigorúan megtartották, a lapok a közönséget intették 
is, hogy miután a pápa rendeletére ezen ünnep visszaállíttatott, 
s most először ülik, a boltok zárva lesznek, s minden zajos
munka tilos. Úgyis volt, csak a könyvárus-boltok maradtak 
nyitva. Egy kamasztól kérdeztem, merre vannak, elvezetett, s 
amint beléptünk, kényelmesen leült, addig el nem ment, míg 
nem adtam néki borravalót; ez az egyedüli eset történt velem, 
mert alig 10 lépésnyi járásért a spanyol ember soha sem foga
dott el pénzt. A könyvkereskedés itt is szomorú lábon áll, nem 
közlekednek a külvilággal, de a vasút e tekintetben is változást 
fog előidézni. Kértem Spanyolország régészeti leírását, odanyúj
tottak egyet, Recuerdos de Espana, mely a jelent is tárgyalja^ 
hét negyedrét kötetben, antiquariusi ára 1000 reál = 100 fo
rint, olcsóbb nem volt, s így nem vettem semmit Epén akkor
hirdettek egy müvet: „Antíquidades prehistoricas de la Anda-
Insia" Manuel Gongora-tól. Ezt is megnéztem, hanem merő gya-
nitáson alapszik, inkább a történeti emlékeket őriznék meg,, 
mint sem történet előttiekkel vesződnek. Egy hatalmas szőllő-reg-
geli után újságolvasással foglalkoztam, átbetűzve a fonda min
denlapjait, volt egy franczia is köztök. Tarlózatam igen csekély,., 
azért nem nagy helyet foglal el. 

A „Diario" Spanyolország népesitését ajánlja, mert HL 
Károly óta semmi sem történt e tekintetben. Németeket hozott be 
ama király nem messze Oordovától, de ezek már oly annyira 
spanyolok, hogy csak szőke hajók, kék szemeik és vagyonos 
állapotuk emlékeztetnek a német eredetre. A lap ajánlja, hogy 
ismét németeket kellene behozni, mert eme feraz — termékeny 
— talajra gondosabb; előrelátóbb faj kellene, mint a spanyol-
Tárczájában hosszú versezetet közöl „Fuentasanta" „Szentkút4^ 
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nevű bucsustemplomról, hol a Szent-szűznek egy igen tisztelt 
szobra áll. Sokan ki is mentek oda, valahol a Sierra Moréna 
hegy tövében vagyon. Végre inti olvasóit, hogy habár a jelen 
ünnep nincs is a naptárban, minden ember köteles szentmisét 
hallgatni. A „Oronaca" emlékezteti a kormányt, hogy miután a 
montanedo-i püspök veszélyesen beteg, ha meghal, helye vala
hogy be ne töltessék, mert ezen egyházmegye is azok közé tar
tozik, melyek a concordatum szerint eltörlendők. Egyéb hirei 
csupa kivonat más újságokból. Altalán a spanyol lapok, kivévén 
a madridiakat, szegények, merő apró hírekből állanak, tisztes
séges vezérczikk nagyon ritkán tűnik elő, pedig igen sok tarto
mányi hirlapjok van. Nevezetes részök a „cronaca religiosa*: 
minden lap végén kivétel nélkül közöltetik a napi szent élete, 
és az ezen napon tartandó isten-tisztelet rendje. Ezen rovatot 
egy lap sem nélkülözte, amely csak kezembe került országszer-
•te. Felette jámborok voltak akkor a lapok, most pedig megugat
ják , megmarják a templom-küszöböt is. 

Délben a villás reggelit már is a viadori izgalmak közt 
költöttem el, mert hiában, a felvillanyozott környezet rám is 
hatással volt. Az olvasó készüljön, mert a küzdelmi zaj leírva 
is ragadós. Fondám vendégei csoportokba álltak, s a közeli él
vezetről beszéltek. A lég is villanyos volt, minden ember benne 
^lj a viadalban, s legalább lélekben a matadorral küzd. A sze
gény ember inkább egész héten át éhezik, csakhogy meglegyen 
vasárnapra a négy reál, a toros ára. Tekintetbe véve, hogy ott 
.a szegény munkás nem veri el keresményét vasárnap a kocs
mában, hogy sem részegség, sem verekedés elő nem fordul; to
vábbá, hogy nem ismerik a heverdel hétfőt: azt állithatjuk, hogy 
mindezekért talán el lehet a spanyol közembernek nézni, ha 
álomüző vágyai a viadalban pontosulnak össze. Természetes 
már most; hogy leírásomban is nem csekély szerepet játszik a 
corrida. 

Hogy a bika mennyire be van forrva a spanyol életbe 
kitűnik a következő esetből. Mikor Montpensier herczegnő elő
ször látogatta meg Tarifá-t, hol századokig nem láttak királyi 
családbeli tagot, a hü népség azzal mutatta ki forró ragaszko
dását, hogy kivilágítás helyett 10 bikát eresztettek szét a vá
mosban. Mindenki menekült az utczáról, az ajtók, kapuk bezá-



— 287 -

rattak, s a 10 pusztai legény széles jó kedvben reggelig ök~ 
lelőzött. 

XII 
A coröovai Mkaviadai 

Hetek óta hirdették öles falragaszokban, hogy Cordovában 
bikaviadal fog tartatni, melyre egész Andalusia hivatalos. Mala
gából kéjvonat rendeztetett e napra, tetemesen leszállított vasúti 
menetárral, és meg is jelentek bárom ezerén. Jöttek vendégek 
Sevillából is. A nevezetes „corrida" sept. 8-ra tüzetett ki, mint 
a falragasz mondja, „a boldogságos Szűz Mária tiszteletére." 
Ezen alkalommal hires vásár is tartatott Cordovában, megnyit
tatott a gazdasági (itt első) kiállítás, mind olyan czimek, melyek 
sok embert csődítenek a városba. En egy nappal előbb érkez
tem, ekkép jelen voltam készületeiken is. 

Nem messze a fondá-tól egy házat zászlókkal és szőnye
gekkel diszitettek fel, ez volt a casino, a gazdasági tárlat helyi
sége. Az alamédák öntöztettek, az utczák söpörtettek, és a jár
dák szögletes szirtéi közé szorított füvet, szemetet szorgalmasab
ban kaparták ki, mint egyébkor. Az utczákon várakozás teljes 
csönd uralkodott, s ebben hangosabban szóltak a patio-k ^ud-
varkertek) szökőkútjai, üdébben zöldeltek, bővebben illatozlak 
gyönyörű virágjaik. Estefelé már népesedni kezdtek az u czák. 
Avatlan szemem is fölismerhette, hogy e járkáló csapatok in-
csenek Cordovában honn. [A falusi kisvárosi ember mn.d ^ü^t 
felismerhető, mert nagy különbség van a gondtalan ideg a é - A 
foglalkozás nélküli benlakó közt; mig ez csak ismerőd v . áll 
meg; amaz épületekre bámul, s minden udvarkert 1OC.NO Ó V ze
nél megáll. Lámpagyujtásnál már hullámzott a néj, f i-^ a 
„paseo del gran Capitano" nevű sétatéren. Zene, tüziját k •zin-
tén birtak közönséggel. Engem az álom hazakergetett, m r tu 
elmúlt éj pótlandó volt, a néphullámzás moraja, meh um.s^, 
altató dal, most fölösleges volt 

Az ünnepen a templomok nem csak ájtatóskodókkai, ha 
nem bámész néppel is megteltek, és talán csak eme | ül n-i ok 
voltak izgalommentesek, mert a spanyol a templomban c upán 
Istenével beszél. Künn az embereken egy gondolat uralkodott: 
a bikaviadal, „los torosa vagy 5,corrida de toros." Kern látni 

http://1oc.no
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egyebet vidám boldog arczoknál, mintha arany korra virradtak 
volna fel. A jámbor török a cathedralis udvarán, mikor még 
mecset volt, opium-mámorában nem lelkesedett annyira Moba-
med édenének vigalmaira, mint a spanyol ezen érzékkábitó sza
vakra : toros! Ekkor közönségesen megszűnik minden hivata-
loskodás, kereskedés, mert az ügyvédek, bírák, diplomaták, kis-
aszonyok, mamák, ezigányok, katonák, tőzsérek mind a cirkus-
ba ügyekeznek; és ott dülledt szemekkel, mintegy a viadorok
kal együtt ölik meg a bikákat. 

Ha már rendesen felvillanyozza őket a bikaviadal, képzel
hető az izgalom, mikor oly rendkívüli élvezet kínálkozott, mint 
a eordovai, midőn a cuadrilla-hoz (viadoresapat) „Spanyolor
szág első férfiai" tartoznak, és a viadalt az emiitettem körülmé
nyek még magasabbra fokozták. Azonkívül két nevezetes ma
tador (mactator, bikagyilkos) volt föllépendő, Boccanegra és Lo-
gartijo, cordovai származású viadorok 5 a polgártársak tehát 
ünnepélyes magasztalásokra készültek. Elkértem a szállodában 
az öles falragaszt, melyben hirdetési, nagyhangú irályban a 
küzdj áték terve, a bikák leírása, a működők nevei foglaltat
nak, némelyeket kiirok belőle 5 könnyű megérteni, ki valamit 
tud latinul. Con el permiso del sennor gobernador de esta pro
vincia, se ejecutera, előadatik una corrida de t o r o s . d e m u-
e r t e (halállal végződő bikaviadal, mert van bikakergetés is) 
Presidirá a la plaza la autoridad competente, como es costumb-
re. Most jön a „resenna del ganado," szemle a csorda felett, 
vagyis a majorság tudatása a bikákról, minő szinüek, hogy Bar-
bero ur növendékei, s hogy mind hat éves, amely megkívántató 
évszám; 2—5 éveseket csak bikakergetés éknél használnak. A 
bikahősöket (matador) espadáknák hívják. Espadas: Manuel 
Fuentes (másodnéven Boccanegra) y Rafael Molina (Xogartijó) 
ambos de Cordova, que matarán alternando, fölváltva gyilkol
nak. Jön a többi viador egész neve, czime, azon rémitő kijelen
téssel, hogy ha valamelyik szerencsétlenül járna és képtelen 
lenne a további működésre (inutiliz arse) nincs a közönségnek 
joga más viadarokat követelni, mind a megnevezett lidiador-okat. 
Ez utóbbi és „torrear* általános neve minden egyénnek, ki a 
bikaviadalban (funcion) akármi alakban résztvesz. Comenzara. 
a las cuatro, estando abiertas las puertas de la. plaza, desde la* 

http://toros.de
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unk de la tarde. A helyárak különböztek. Erkély 21 személyre 
120 reál (13 uj forint), egy ülőhely árnyékban 7 reál, napon 4. 

Négykor kezdődött a viadal, hanem egy órakor már meg
nyitották a cirkust, én is tehát fél kettőkor elindultam hazulról 
A vasút szomszédságában emelkedik a collossalis épület, de 
nem kellett vezetőt fogadnom a tekervényes utczák miatt, mert 
a nép ugy hullámzott bizonyos irányban, hogy elég ^volt csak 
valamely csoporthoz szegődnöm, és odajutottam. Már is csend
örök álltak az ajtóknál, és segitettek a jegyszedőknek, elrepe-
getvén a szeletpapirt. Nekem árnyékbavaló helyem volt, azért 
más ajtóhoz utasítottak. A bemeneteknél sok nép őgyelgett, na
gyobbrészt szomjazva a toros-t, hanem költség hiányában be nem 
mehetvén, künn állottak, hogy legalább az ujjongás, rivalgás és 
trombita hangjain gyönyörködjenek, és ha nem láthatják is az 
eleven bikát küzdeni, nézhessék legalább sebesitve, vérezve, meg
ölve, a mikor a „mulas detiro" öszvérfogat, szarvainál fogva ki
vonszolják a küzdtérről. 

Belépve a szinkörbe, már is néhány száz ember ült kő
padjain, számítgatva, hogy meddig érhet a nap, melynek sugarai 
ugyancsak égettek. Odáig még nem vitték, hogy vászonfedőt és 
permetezést is alkalmazzanak, mint a rómaiak a gladiátor-já
tékoknál, a mikor a szinlapon is jelentették: sparsiones et vela 
erunt A színkör 10 ezer embert fogadott magába, alsó része kő
ből épült, centrifugai emelkedésű lépcső módjára, ugy hogy a 
fölebb ülők térdei az alantiak hátával érintkeztek. Alakja való
ságos kör, ennyiben különbözik a római amphitheatrum-modor-
tól, küzdtere még egyszer olyan nagy, mint nálunk a lovardái 
színköröket építik. A kőlépcső felett, körben fut az erkélysor, 
mely fából készült, vas oszlopon áll és fedve van; a fedél kifelé 
hajlik. Erkélyhelyet 80-at számláltam, melyekből 30 van külön 
bérletre föntartva, 5 pedig a hatóságnak, mely minden előadá
sán jelen van, vezeti a jeleneteket, s a netalán előforduló rendet
lenségnek, a cirkus mellett felállított katonasággal vet véget. 
Történt már, hogy a színkörben forradalom is támadt s csakha
mar szétterjedt az egész tartományban. 1835.a barcelonai cir
kuszban tört ki a zendülés, s e miatt 15 évig nem volt szabad a 
városban corridát tartani. A jelen előadáson azonban minden kí
vánt renddel és egyetemes megelégedéssel folyt le a viadori 
működés. 

Spanyol út. 19 
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A közönség az arénától kettős párkány által van elválaszt
va. Az első deszkákból készült „las tablas," magassága 6 láb, 
melyet néha által is tör a bika, ezen fakerítésen minden 20 lé
pésnyire ajtók vannak ; hogy ismét a küzdhomokra jöjjön visz-
szaugoraia lehetetlen, mert nincs rohanásra tere. A második erős 
fal, mely magasabb, és rajta vaslábakon kötél vonul el, ugy 
hogy semmiféle bika sem ugorhatja át. Ezen utczácskába gyűl
nek a bátrabbak nézni, hanem kotródnak ők is, mikor valamely 
erős bika döngeti a deszkákat. 

Két órakor kezdték öntözni a tért, háromszor töltve meg 
öt vizhordós szekeret. Ez volt az egyedüli látványosság, melyet 
harmadfél órai unatkozásunkban élveztünk, habár igyekezett 
mindenki szomszédjait mulattatni, a kitől hogy telt. Éktelen 
lárma-, vihogás-, fütytől zengett a lég; pedig mindez csak ké
szület volt azon chorale-hoz, melylyel a játékot kisérendők 
valának. A nagy zugásban a viz-, mogyoró-, pástétom-
árusok kurjantásai hallatszottak, aqua fresca, como hielo, 
fresquita agua stb. Papirszivar ugy járta, hogy engem is 
folyvást kínáltak, füstöltünk tehát mint én soha még. Sokan 
sültet hoztak, és jóizüen falatozának, időnkint hosszú kortyokat 
szíva bőrkulacsaikból. Ezt közönségesen használják, bőrből 
készült, s csak szája van fából. Mindenki a várt élvezetek elő-
érzetében határtalanul boldog volt, mosolygó ragyogó képnél 
egyebet nem láttam. A társaság felette tarka volt. Urak, nők, 
gyermekek három évtől fölfelé/ aggastyánok, kisasszonyok, 
katonák, munkások, csak papot nem láttam. Nem csak asz-
szonyok legyezték magokat, hanem férfiak számára is árultak 
3 krajczárért czifra papirból készitett legyezőket, s mikor ezek 
dolgoztak, ugy tetszett, mintha millió lepkét láttam volna, vagy 
valaki a rezgő levegőből fátyolt vont volna a közönségre, mely 
ezerszínű mozaikban káprázott szemem előtt. En árnyékban 
voltam s mégis izzadtam, a naponlevők csaknem megsültek, 
hanem viadalért a spanyol nyárson is megsüttetné magát 

Félnégykor a hatóság erkélyén vörös bársony teritőt 
lógattak le, ráakasztva a hirdetési lapot, és elkezdődött a 
katonai zene, mely ama kapu (toril) felé volt elhelyezve, melyen 
beeresztették a bikákat. Szemben vele volt a hatóság, hogy 
ennek intéseit szemmel tarthassa, mert trombitaharsogásra 
változnak a jelenetek. 
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A Latóság balján nyílt a kapu, melyen bejöttek a via
dorok'és vonszolták ki az elesett állatokat. Négyfelé már telis-
dedteli volt a circns. A tömegben egy vörös-sárga (nemzeti) 
zászló is lengett, melyet a malagaiak hoztak két rúdra kife
szítve, ilyen felirattal: Viva Boccanegra! Viva Logartijó! A qui 
Malaguenos (itt vagyunk m—iak). Viva Sevilla, V. Oorduba, V. 
Malaga. Ezek csinálták a legnagyobb lármát, habár zúgott az 
egész közönség, bogy oly pontosan tartják meg az órát és nem 
kezdik meg előbb. 

Már az „afecionados-ok" is kezökbe vették a papirt, hogy 
följegyezzék a döféseket és lándzsasaurásokat. Az afecionado* 
vagy afecionada oly ifjú vagy hölgy, ki egy viadalról sem 
marad el, minden majorság jelét (devisa) ismeri, szóval spanyol 
sportsman. Ezek följegyeznek minden mozdulatot. E végből 
néhutt szokás rovatolt papirt osztogatni, s azon a műkedvelők 
tűszurással betöltik, hány döfést kapott a ló, hányszor esett el 
a viador, hány nyilat szúrtak a bikába stb. Az ilyen jegyze
teket (estado) nagy szorgalommal őrzik, s azok sokasága büsz
keségüket teszi. A hires espádák életadatait könyvnélkül tudják. 
Például, hogy a Pépe Illó 25 sebet kapott (cornadas) s egy bika 
szarvam végezte életét; hogy Manuel Diaz a rohanó bika előtt 
mindig keresztbe tett lábakkal tilt le stb. 

Pont négykor megynyilt a kapu, és kilépett az egész 
szinköri személyzet; egyenesen a hatóság erkélye felé tartanak, 
mialatt szólott a zene, és meghajtják magukat, mire csak a 
legott működő egyének maradtak benn, a többi kivonult. Ez az 
elvonulás eszembe hozta a pogány cirkusok szokását, melyeknek 
maradványai a bikaviadalok; azokban is a küzdő gladiátorok 
és más feláldozandó emberek a császár elé mentek, kinek 
szintén veres bársony erkélye volt (pulvinar) és mondák: ave 
caesar, morituri te salutant. Üdvözlégy császár, a halnimenők 
üdvözölnek. Itt persze ezeket a bika mondhatná, melyet most 
kint ütlegelnek, hogy csak mentül dühösebben rohanjon be a 
küzdhomokra. De hadd üssék a bikátj le kell Írnunk előbb a 
személyzetet. 

Minden bikaviadalban annyi fölvonást lehet megkülön
böztetni, a mennyi bika tűzetik ki üzés, illetőleg gyilkolás végett. 
Cordovában hatot szemeltek ki. Minden fölvonás három jele
netből áll a működők különfélesége szerint. Először föllépnek a 

19* 
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picadores (lándzsások) lovon. Hárman vannak közönségesen, régi 
spanyol öltözetben. Sárga bőrnadrág, mely pléhhel vagy vékony 
fácskákkal van bélelve, hogy a bika éles*szarva át ne batoljon, 
vörös öv (faja), sárga, aranynyal bimzett dolmány, melynek 
zsebéből patyolatkendő kaczérkodik ki, és bokros ingelö, 
kivágott mellény, igen széles egyenes karimájú febér kalap. 
Ez alatt kunkorodott középnagyságú czopf, talán sámsoni 
jelvény! A kengyel fából volt, mint valamely szekrény, és 
befogta az egész lábat. Az arab nyereg elül hátul magas. A sar
kantyú valódi kineszköz. Fegyverök lándzsa, de ennek vasa 
olyan, mint a kisujjam, nem is szabad másutt megszúrni a 
bikát, mint a lapoczka táján a hátgerinczen, ezokon a sebek csak 
nagyobbszerü bögölyszurások; nem feladatuk tehát tetemesen 
sebesíteni, banem csupán ingerelni. A lovak többnyire kiszol
gált gebék, némelyik azonban ugy rúgta orrba a bikát, hogy 
elöntötte a vér. Ugy vélem, hogy a picadorok hivatása legtöbb 
veszélylyel jár, és nem a matadoré. Ekkor a bika még erőteljes, 
dühe is nagy, mert oda künn épen nem simogatják; mig ellen
ben mikor a matador keze alá jut, fáradt, pihent ellenének 
pedig fürge a lába. Hozzájárul, hogy a lóeséskor lábuk sokat 
szenved, főképen mikor a párkány padjára dől a sebesített ló, 
— s mégis a dicsőségből neki jut legkevesebb. 

A banderilleros (nyilazók) öltözete fehér harisnya, selyem 
atlasz nadrág (különféle szinü, kék, sárga de szelid nem rikitó 
árnyalatban), zsinór helyett arany ezüsttel hímezve, ragyogó 
fehérségű ingelő, hímzett selyem rövid dolmány, és ugyancsak 
selyem spanyol köpeny, (kurta gallérú kurta köpenyeg, cápa). 
A ruhaszabás főkelléke, hogy a testalkat arányosságát kidom
borítani segítse. Fegyverök másfélláb hosszú bot, czifra papírral 
beragasztva, néha zászlócska leng Tajta (innen nevök) végén 
horoggal, ezt akasztják szintén ingerlés véget a hátgerincz 
emiitett helyére ; ilyen művész volt kettő. Ide rugékony haj
lékonyság kívántatik, mert villámsebességgel kell feltűzni a 
borgokat, különben őt tűzi fel szarvaira a bika. 

A harmadik jelenetben föllép az espada (matador, bikahős, 
gyilkos). Ruhája hasonlít az előbbiekhez,csakhogy finomabb,néha 
500 p. forint értékű; fövege sajátos pörgekalap, fekete strucztollal 
mindakét füle fölött Fegyvere két láb hosszú, rövidmarkolatu 
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tőr, és két rőfnyi lángvörös posztó, maieta. Vannak torrerok, kik 
mind a három nemben ügyesek, rendesen azonban egyben müve
lik ki magokat. Ezeken kivül volt még 3 hasonöltözetü közönsé
ges viador: chulos vagy ;chacheteros, kik állandóan maradtak a 
színkörben s ingerlék a bikát, vagy mikor valamelyiknek nagyon 
neki ment, a másik a bika szeme elé vetve köpenyét, önmagára 
uszította, addig futva elole3 mig közel érte a párkányt, melyen 
evetsebességgel átugrott, s a bika bámulva látta maga előtt a 
semmit, azaz a vörös fapárkányt. A személyzethez tartozik két fo
gat, mindegyikben van bárom öszvér czifra sallangos szerszám
mal, csörgőkkel, forgókkal és zászlókkal hátukon; egy kisafába 
fogvák, melyre horog van alkalmazva. Ezek hivatása az elesett 
állatokat, a homokon kecses kört alakítva nagy sebeséggel és 
ágaskodva kivonszolni. Az egész személyzet fejei a maíadorok, 
a többiek, vagyis a csapat egyetemes neve: cuadrilla. Mikor lát
juk a gyönyörű selyemruhás, borotvált urakat, inkább tán-
czosoknak vélnők, semhogy vérengző daliáknak. A torrerok 
egyébiránt víg legények, s vándoréletök keserűségeit tomboló 

mulatságokban fojtják el, iszszák a legjobb xeresbort, szívják az 
igazi havannát,a véren szerzett pénzt gavallér módra elpazarolják. 

A hatóság üdvözlete után kivonultak a nyilazók és az ösz
vérek, a többiek pedig mosolygó arczczal (mint nálunk hang
versenyek alkalmával a művészek) rettenetes nem törődömmel 
(non chalence) szivarra gyújtanak és beszélgetének. A picado-
res-ek a párkány hosszában helyezkedtek el, a viadorok pedig 
oda sem néztek, amint nyilik az átelleni kapu, és sürü porfellegben 
kiszáguld egy hatalmas rókavörös bika és neki megy minden
nek, a mi eléje kerül. Hanem azért készen találta őket, mind, 
mert oly ügyesen ugrottak szét, hogy a bika minduntalan 
zavarba jött, kit nyársoljon fel. 

Minthogy a fölvonások jelenetei meglehetős egyformaság
ban történnek, kiválasztani a negyedik számú fekete bikát, 
mely erő, bátorság, ügyesség, kitartás tekintetében fölülmulta 
társait, s azért legtöbb bravóban részesült. Mert a spanyolok a 
kegyetlenül döfő bikát megélj enzik, bravó toro, bueno toro! Ha 
pedig ijedező, s a színkör más felébe futamodik, iszonyúan kifü
työlik. Egynek harczát látva, képzelhetjük a többiét, csak némely 
csekély részletben különböznek egymástól. Ezek jegyeket sem 
viseltek (divisa) mint máskor szokás, mert ugyanegy csordából 
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(gaüaderia), Barbero ur méneséből kerültek elő, ki, mivel biká
ja mind bátor, kihívó volt, és egyre sem kellett kutyákat uszí
tani, szintén igen sok éljenben részesült 

A negyedik hareza tehát ekképen folyt le. Kivágtatva a 
kapuból, mire az ujongo népzaj kíváncsi zsibongássá lohadt, a 
puszták ezenfvad lakója nem állt meg a közepén, mint némelyik, 
hanem sorba neki rohant a lovon ülő picadoroknak, azaz lova
iknak. Oly csaiavágygyal száguldott, mintha nem is gondolna 
ellenállásra. A lovas megfeszíti lándzsáját, a bika belemegy, de 
dühében nem érzi a szúrást, rettenhetlenül dolgozik szarvaival. 
Az első lónak lehámozta hátsó czombjáról a bőrt, a másodiknak 
torkába döfött, a harmadiknak hasába, és fölemelte a picador-
ral együtt, mire pillanat alatt mindketten a földön hevertek. 
Épen készült a lovasnak menni, kinek egyik lába a ló alatt volt, 
s kényelmesen szarvaira fűzi a nyögő picadort, hanem ott te
remnek a többi viadorok, meglegyintik köpenyeikkel, a dühös 
állat ott hagyja kész martalékját és a virgoncz chulok után 
rohan. Ez meg nem is fut, hanem csak jobbra balra ugrik, a 
bika folyvást hajlik, hogy szarvaira villázza fel ellenét, de oly 
dőre, hogy nem annyira az embernek irányozza lökéseit, mint 
a köpenynek, folyvást ezt szúrja keresztül. Ez okon a viador 
sokszor odahagyja köpenyét, s mig a bika ezt szurkálja, amaz 
keresztül van tüskén bokron. Azonban ritkán vetik oda prédául 
a köpenyt, hanem a párkányhoz csalják, s ott ha csak egy kéz
zel megragadják, legott át is ugranak; mindez kibeszélhetien 
grácziával és hihetetlen könnyűséggel történik, oly bámulatosan 
ruganyos lábaik vannak. A bika nem bírván rohanását fékezni, 
betört két deszkát, mit a jelenlevő ács legott beszegezett. Meg
történik néha, hogy medve gyanánt két lábaival a párkányra áll, 
keresve ellenét Azalatt kiszabadították a picadort, lova megdög
lött, s ő a párkány ajtaján sántítva odahagyja a küzdtért; de 
néhány perez múlva más lovon ismét előjött. A bikának nőtt a 
dühe s most vérző nyakkal, mert a picador mikor lovának haj-
lik,erősen hátába szoritja lándzsáját, ismét neki megy a lovaknak. 
A legközelebb levőnek hasába mélyeszti szarvait,lOmásodperczig 
turkál a belében, s habár lándzsájával eltávolítja őt a lovas, 
mindig dühösebben szoritja a párkányhoz. A mint elhagyta, a 
támadt seben kiloescsant a ló bélé, veséje; rémséges volt látni, a 
mint ügetett, s gőzölgő bélét lógatta jobbra balra. De még iszony-
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tatóbb volt egy másik, melynek hasát szintén fölfejtette, ez ma
ga után vonszolta béléi, sőt egyszer ráhágott s így saját lábával 
húzta ki vérző bélét. És a picador mindamellett rá akart ülni, mert 
a meddig csak mozogni bir, föl kell kelnie, várnia, és helyt áll
nia. Itt már én is elkiálltottam magam: otro cavallo! más lóra 
üljön, mert fáj e szegény párák sorsa. A közönség ugyanezt kia
bálta, de nem szánalomból, hanem mert alkalmatlan lett az el
lenállásra. Szánalmat a színkörben nem ismernek. Csakugyan tá
gított, s más lóért távozott, a szegény sebesült pedig alig ment 
pár lépést, lerogyott, de a lovászok addig verték, mig felállott, s 
nagy kinok közt, folyvást bélére lépve, kiment a cirkusz szom
széd udvarára, hol agyonbunkózták. Jelt adnak az erkélyen, 
megszólal a tárogató s más jelenet kezdődik. 

A banderillero, mindkét kezébe horgas botot véve, ezt mesz-
sziről a bika elé tartva, mintegy mérlegelve magát hajlékony 
térdein, ugyszólva tánczolva közeledik feléje, ez neki dühödve, 
száguldva fut, s azon pillanatban, mikor lehajtja fejét, hogy a 
banderillo-t felbökje, a hátába kapja a nyilakat. Ez szintén alig 
láthatólag történik, oly sebes ügyességgel megy véghez, és azon 
nehézséggel jár, hogy kizárólag élűiről szúrja nyilát a bikába, 
nyársként álló szarvai előtt állván. Ha valamelyik oldalról 
akarná feltűzni a horgokat, förtelmesen kifütyülik, kicsúfolják. 
„Mért nem akasztottad inkább farkára,te golyhó!" „Ohulo, sze
gezz néhányat a hasára, hogy máskor jobban tudja mesterségét!" 
„Ki ama szerencsétlen) ki szivét neked kölcsönözte, te pimasz!" 
Mihelyt vérző hátán érzi a nyilakat, fölveti fejét, nem üldözi 
többé ellenét, hanem hányja-veti magát, hogy e szokatlan sö
rény tői szabaduljon, azaz a kínokat okozó horgokat elvethesse, 
ami csak néha sikerül, és csak fájdalmát nagyobbítja. Legott 
jön a másik banderillero, hasonlókép cselekszik, s néhány perez 
alatt nyolez lobogós nyil lóg a bika hátán, melyekkel kegyet
lenül kelepel, dühösen rázogatva nyakát Ha eme horgokra a 
bika meg nem indul, nem lesz tüzes, ingerlékeny, vad, röppen
tyűket alkalmaznak a botokra (banderillas de fuego). Ekkor 
a czifra papir alatt tüzet rejtenek el, melyet a már is égő tapló 
meggyújt, és iszonyú rémületbe hozza az erejét veszítő állatot. 
Ez iszonyú kínokat okoz; háta immár véres a lándzsáktól, s 
most tátongó sebeibe még tűzeső hulí. Ez szivfacsoró jelenet 
lehet; Cordovában nem alkalmazták, mert a bikák mindvégig 
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helyt állottak. Ha valamely bika háromszor támadja meg a 
picadort, tüzes nyilakat nem szabad alkalmazni rá, mert ezt a 
majorság, honnan a bika kikerült, becsületsértősnak venné. 
Utóvégre ezt is megeléglették az erkélyen, s adott jelre meg
szólal a trombita, mire fölkészül az espada. 

Következik a harmadik jelenet, a bika halála. Leirhatlan 
grandezzával emelkedik fel, égő szivarral szájában az espada, 
mintha nem is volna bika az arénán; látszólag rettenetes phleg-
mával a Gobernador, azaz a hatóság pábolja elé lép, hol nagy 
szavakban gazdag beszédeket tart szándéklata felett, sajátlag 
engedélyt kér a bika megölhetésére. Tüzes taglejtéseiből csak 
ezt értettem, mert a zsivaj azért meg nem szűnt, mig beszélt 
a matador, „azután nyakon szúrom"' szurási taglejtést alakitva 
kezével. Éljent kiáltva a királynéra, elindult a gyilkolási 
remeklésre. Ezt toasztnak hívják. 

A bika már elfáradt, m ere vénen néz maga elé vagy a 
a tomboló közönségre. Orra, háta vérzik, melle zihál, tátott szá
jából dől a forró lehellet. De mihelyt a matador (vagy espada) 
lobogtatni kezdé pálczikáján a vörös posztót (maieta), s meg
villan jobbjában a tőr7 újult erővel fölkerekedik és lábai közé 
hajtott fővel tart ellenének. Szivünk erősen ver, mert legott a 
bika szarvain lógni véljük a nap hősét, Boccanegrát. A közönség 
is megilletődik ; azonban a hős vidám arcza megnyugtat, és 
csakugyan a merész küzdő játszani látszik ellenével. A mi a 
régi katonáknál a pánczél, a vért volt, az nála a vörös posztó, 
ezt tartja az öklelő bika elé, s ez fáradhatlanul ismétli sikertelen 
döféseit. Nem bogy ellenének menne, inkább a posztó lyugga-
tásain fárasztja magát agyon. Néha szarvára csavarintja, s mig az 
a rongyokkal vesződik, a hős egykedvűen pöngeti tőrének élét. 
A várakozás feszültté tőn. Ütött azonban a bika órája. Amint 
ismételten Baecanegrának iramodik, s feldőfni akarja, hátában 
van markolatig a tör, s hegye hasa alsó részéből csillámlik elő, 
bőven folyván le rajta a vér. 

A zajt, mely eme remeklést követte, leirni lehetlen. Mint 
ittas társaság, ugy tombolt mámorában az egész szinkör. Kala
pok, sapkák, nyakkendők, börkulacsok (tömlők) hulltak a . 
küzdtérre, melyeket a hős, udvarias köszönő hajlongások közt 
visszadobált, megtartva magának csupán egy nemzeti szalag
gal átkötött csokrot és koszorút, melyeket gyöngéd női kezek 



— 297 — 

vetettek lábai elé. A nők piros ajkai bravó kiáltásokra nyíltak. 
Elbírja szemök a lecsurgó vért, el nem rémültek a tátongó se
bekre, közömbös merevséggel nézik a halálos vonaglást. Bette-
netes ellentét, ha rángatódzó belekre virágkoszorú esik. Egy 
gazdag egyenruhája katonatiszt pedig, őrült lelkesedésében 
aranypaszomántos kabátját dobta le, a mi viharos éljeneket 
csalt ki a közönség torkaiból. Jöttek a szolgák — m«eita^ter —C-^c 
visszadobálták a sapkákat. A szegény bika nem dőlt el, szétter
pesztett lábakkal, mintegy leszegezve állt s nézte ezt a tébo
lyodott tömeget, mintha azon tűnődött volna: ugyan mit tettem, 
hogy így ordítanak rám. Hoztak még egy kis tőrt, és ezt is a még 
küszködő állat nyakába verte, mire elterült. Bámulatos a sebes
ség, erő, ügyesség, melylyel kezeli tőrét; csak nem kinéztem a 
szemem, de a döfést nem láthattam • vagy kezében leeresztve, 
vagy a bika testében láttam a tőrt, suhintásában megvillamlani 
nem vettem észre. B. valóban con gentilezza y saber (kecsesen és 
müértőleg) öldököl, habár meg kell vallani, hogy a valódi dö
fés egyszer sem sikerült; mert ide nem csak az kívántatik, hogy 
a tőr markolatig a bika testében legyen, hanem hogy keresztül 
járja a szivét, mire legott elterül az állat, ez pedig egyszer sem 
történt, mert mint a hatnál benn volt ugyan a tőr, de még ha
lántékba is szúrtak, és csak ekkor rogytak le. Tárogató-fuvás; 
berohannak az öszvérek, vágtatva kivonszolják a kapálódzó 
bikát és az eldöglött lovakat. Jőnek szolgák, behabarják a vértó
csákat és két-három percznyi szünidő engedtetik. Ezalatt a 
sport e nemének különös kedvelői a párkány felé tolakodnak s 
boldognak mondja magát, ki a matadornak szivart nyújthat, 
melyet az mosolygó arczczal, még csak homlokát sem törli, fön-
nelgő mozdulatok közt meggyújt és irigylendő grácziával el
füstöl. 

Mihelyt a „puerta del matadero"-n kivonszolták a bikát, 
künn ácsorgó nép odaseregel és bámulja a legyőzött .daliát; 
megbeszéli jeles tulajdonait, nevezetes származását, páratlan 
erejét stb. A czigányok (gitanos) pokrócz-saruikat vérébe márt
ják, hogy tartósak legyenek, a gyerkőczök vérével kenik be 
magukat, hogy a matadorokhoz hasonlítsanak, kik néha vérá-
zottan lépnek ki a czirkuszból. Akadtak azelőtt leányok, kik a 
bika pezsgő véréből ittak, azt hivén, hogy ez egészségökre vá
lik. Rángatódzó húsát legott megveszi a nép. Ugyanis a spanyol 
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szereti a felingerlett állat húsát (carne rabiosa) , olcsóbb 
is, mint a mészárszéken, s nem is kell érte fogyasztási adót 
fizetni. 

Es ez igy hatszor ismételtetik, kevés változással a részle
tekben, így például Logartijo, a második espada, négyszer dö
fött a bika hátába, de mindig vagy csontját találta, vagy csak 
arasznyira szúrta belé a tőrt, melyet az kirázott magából. Ilyen 
bajra máskor iszonyú fütty következett volna; most mivel ez is 
kiváló kedvencze volt a közönségnek, csendesen maradtak, s mi
kor ötödszörre markolatig mélyesztette belé, viharos bravók 
reszkettették meg a levegőt. Gúnynevekben igen találékonyak 
a spanyolok. „Bizonyosan dinnyének nézte a bikát!" „Vájjon 
toledói a gyilkod, vagy sajtbicsak ? a „ Talán örökölni akarsz 
utána és végrendeletet csináltatsz vele, azért kíméled la „Heró
des katonája, peczér, orgyilkos!" Ilyen ^esufn evekkel halmoz
zák el és nevetnek ugy, hogy nem egynek a vékonya fájdul 
meg a kaczagásban. E napon azonban hallgatva tűrték a cse
kélyebb sikert. 

Boccanegra, mikor a viadorok a bikát ingerelték, minden 
felvonásban kegyesen leereszkedett, s a közönséget valami bra-
vourral mulattatta. ííéha ő is fogta köpenyét s ingerkedett vele, 
s a dühében szájtátó bikának fügét hányt, orra elé tartván egy 
perczig is marokba szorított kezét, azután megvetően elfordul 
tőle, rá sem hederitve, mintha nem is méltatná kergetésre. Más
kor meg széket kért, s kilesve a helyes pillanatot, a bika elé 
ült és szemébe nézett, készen ugyan az ugrásra, de ez oly vak
merőség, hogy magok a spanyolok is megbámulták s irtóztató 
tapsba törtek ki. Az is megtörtént, hogy kivette fehér zsebken
dőjét és az ügető bikának homlokát törölte, annyira nem félt 
dúló haragjától; egyiknek megfogta farkát s vagy 10 másod-
perczig forgott vele, mire a bika fel akarta szúrni, már tul volt 
a párkányon. Sőt egyszer a nyilazók mesterségét is előadta; 
csakhogy ő eltörte a botot, hogy kurtább legyen, s habár igy 
nehezebben megy, mégis nyakába szúrta horgas végét. Erő, 
kellem, ha egymásba olvadva megjelennek, mindenkit elragad
nak. Ezen részleteket B. egyszer sem ismételte, ő mindig uj 
akart maradni, a mi jó ízlésre mutat. 

Nevezetes volt az utolsó bika, mert az végpillanatig meg
tartotta dühét. Egy maga ölt meg 4 lovat, megkergette a viado-
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rokat mind, ez okon itt igen résen álltak s mihelyt valamelyik
kel birkózott, ott termett a másik, hogy veszély idején, ha pél
dául elcsúsznék az illető, magára forditsa a bika figyelmét, a 
mi kivétel nélkül biztosan sikerül. Ezen utolsó állat legtöbb 
bravoban részesült. Evvel sokáig játszott B., utóvégre nem is 
használt tőrt, hanem széket hozatott, orra elé ült, s a bámuló 
bikának kis kést szúrt a halántékába, mire legott eldőlt. E me
részségét csupán Boccanegra merte elkövetni. Azt mondják, 
hogy az állat ösztönszerűen érzi, hogy ki öli meg, azért a neki 
lódult állatot hóhéra előtt sokszor félelem fogja el, hirtelen meg
áll s a bikahős eme perczeket használja fel rémséges tetteinek 
elkövetésére. 

A mint az utolsó bika is elnyújtózkodott, rettenetes zsivaj 
és bravo-orditás keletkezett. A szinkör lelkesedett része az aré
nára szállt le, vállaikra emelték a két espadát, s igy vitték ki 
ugyanazon kapun, merre kivonszolták a bikákat; mikor én is 
kimentem a sok ajtó egyikén, Boccanegrát a nép között uj sárga 
köpenyben találtam, s boldog volt, ki érintette habzó öltönyét 

A küzdelem jelen modorát és rendjét csak a múlt század
ban találta ki Komero Ferencz, Rondából (Andalusia); mert az
előtt csupán lándzsával küzdöttek, s az volt a jeles vitéz, ki ke
resztül szúrta ugy, hogy alól kilátszott a lándzsa hegye. Neve
zetes a régi időkből Grazul mór vitéz, ki mindig átszúrta a bi
kát. Azóta picador-, barandillero-,espadára osztályozvák, ez utób
bi használja a vörös posztót (engana, rászedő), melylyel a bika 
döfiránya félrevezettetik, ő maga pedig a tőr alá jut. Ez által nem 
is olyan veszélyes többé, mert azóta egyhangúlag, combinálva 
működnek. Romero Péterről előbbinek fiáról följegyezték, hogy 
életében sajátkezüleg 5600 bikát ölt meg. Meghalt 1839. Ro
mero és fia, valamint társa Rodriguez Joakim, azon rendszerbe 
szedték, mint az most is divik; ők gyűjtötték társaságba a baj
nokokat, vagyis először quadrillákkal léptek föl. Sevilláé tehát 
a dicsőség, hogy a viadal jelen szervezetében magaslik; s most 
is innen kerülnek ki a legjobb viadorok, vagy legalább Anda-
lusiából. Ez okon Szevillában 1830. maj. 28. a „tauromaquia" 
számára egy főiskola nyittatott meg, az épületen ezen felirat 
ragyogott: Ferdinando VII. pio, feliz, restaurador, pára la en-
senanza preservadora de la escuela de tauromaquia. Romero 
Péter és Candido voltak a tanárok. Először fa-bikával vívtak a 
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tanon ezok, második évben fiatal bikákkal verekedtek, melyek
nek szarvai be voltak göngyölve, a próbatét a circusban egy 
vad bika elejtésével történt. Az iskola megszűnt, azonban a 
rendszer magánoktatás által is nagy mértékben műveltetik, s 
mintegv szabálylyá lett. 

En rettenetes sokat szenvedtem az előadás alatt, oly fáj
dalom fogott el, mikor a szegény lovak reszketve a sebek ége
tő fájdalma alatt kénytelenitettek hordozni a picadort. Szemeik 
be vannak kötve^, különben nem mennének az irtózatos állat 
elé, de igy is néha megérzik merre van, s nem mozdulnak vagy 
ellenkező oldalra fordulnak. Eleget igyekeztem magamat meg
nyugtatni, bogy hiszen ezen 10—15 percznyi szenvedés rövi
debb, könnyebb, mintha végelgyengülésig, mint nálunk a fia-
kerlovak, kellene szolgálniok, a mit a viadali mészárlások eny-
hinytésére föl is szoktak hozni ; de azért irtózatom meg nem 
szűnt. Az izgatottság egész más napig tartott A véres jele
netek alatt az állatok csöndesen voltak, az egész előadás 
alatt nem bőgött egj bika sem, nem nyerített egy ló sem, csak 
az emberek üvöltöttek állatmódra. A szánalom ugy marczangol-
ta bensőmet, hogy szidtam magamban, a kikezdette ezt a borzal
mas mulatságot. Pogány szokás biz ez, és gyalázata a keresztény 
világnak. Hogy pogányokból lett keresztények gyönyörködtek 
benne, az természetes; náluk az nagy haladás volt, mert embe
rek (rabszolgák, elitélt gonosztevők) helyett vadállatok szenved
nek. A góthok is, kiknél már nagy divatban volt, szintén 
menthetők, mert elkölcseik durvák voltak, a kereszténység át 
nem hatotta szivök leikök minden rétegét, nem is kapták Krisz
tus tanát eredeti alakjában, hanem a hamisitott, azaz Arius-val-
lásban. Az is természetes, hogy a mórok gyönyörködtek benne 5 
Muley Hassem, Boadbil atyja alatt a legelőkelőbb vitézek, mint 
Zegris és az Abencerraje-ok a granadai Vivarramblan mint bi-
kaviadarok küzdöttek ; ez nekik megbocsátható. De hogy a ke
resztény polgárisultság delelő napján ilyesmi történik, hogy a 
muzulmán, nemes és keresztény hidalgó egyformán lelkesülnek 
a vér látásán, ez már szomoritó dolog. Es nincs is mód ezt meg
akadályozni, mert a nép zendülésbe törne ki, ha betiltanák. Mi
kor ez évben némely helyütt választásukra bízták, hogy mit 
akarnak: szegényeknek adassék bizonyos összeg pénz, vagy 
rajta bikafuttatást rendezzenek, tanakodás nélkül ez utóbbit vá-
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lasztották. Náluk tehát előbb valók a circenses, s azután panem, 
míg a római, csak miután jóllakott, kivánt mulatni. 

Kégi időkben magok a királyok, grandok léptek föl a 
küzdtérre és sajátkezüleg ejtették el a bikát; ezen mulatságnál 
nem egy ott hagyta fogát A történelem emliti, hogy Don Guz-
mann, Cid, Pizarro Ferdinánd, Don Sebastian, sőt V. Károly 
bátor viadorok voltak. Es ők épitették 1619-ben Madridban az 
első cirkuszt; a királyok bevonulását, herczegfiak születését, 
nászünnepélyeket „fiesta de toros^-szal tették nevezetessé. V. Ká
roly, fiának II. Fülöpnek születésekor, a valladolidi szinkörbeu 
küzdött. Pedig akkor tájt több veszélylyel járt a dolog, mert 
irva hagyták, hogy minden nagyobb ünnepélynél 2—3 ember 
halt el. Guzman Péter jezsuita irja, hogy az 1612-ik évben Val-
ladolidban tartott viadalnál 10 ember részint elhalt, részint veszé
lyesen megsebesíttetett. Ugyan ő utánozhatlan barbárságnak ne
vezi a toros-1, s állítja, hogy az ő korában 2—3 száz ember a 
cirkuszban halt meg. Eöviddel utóbb megsokalták a vért, s el
határozták, hogy inkább folyjon vér helyett pénz. Ez okon 
viador-csapatokat tartottak, kik a nagyok és gazdagok színeit, 
czimereit viselték. Gazdag herezegnők is ápoltak cuadrillas azaz 
torero-társaságot A kivívott győzelem után a matador, mint 
valamely lovag a tornában, gazdája elé lépett, és lebocsátott 
karddal a csapatnevében tisztelkedett; a herczeg vagy herczeg-
asszony pedig egy zsacskó aranyat, különféle hálálkodás felhői
ben dobott le a viadornak. Ugyanígy tett a boldogult Miksa 
császár, mikor 1851-ben Sevillában, Luca Blanco nevezetes ma
tador, az ő tiszteletére ölt le egy bikát, egy nehéz tárcza hullott 
le lábaihoz. (Reise-Skizzen. Kézirati kiadás Bécsben. 1855. 85. 
lap.) Néhány napig aztán folyt a beszéd N. herczeg, .N. úrhölgy 
torrero-iról, mennyi pénzt és mennyi sebet kaptak. Ez még most 
is szokás, mert a viadal utáni 3 napon, hírlapoktól kezdve 
egész a piaczhölgyekig (kofák) csak a viadalról folyt a beszéd, 
névszerint ki volt ügyesebb, mely bika dühösebb. Cordovából 
velem utazott egy katona Madridig, ez minden belépőnek elbe
szélte a viadalt és valamint nem fogyott türelme az elbeszélésben, 
egy hallgatóé sem a javalló, csodálkozó kifejezésekben. 

Ez okon nincs hatalom, mely ezen mámoros szenvedélylyé 
vált népmulatságot kiirtani bírná. Bevallják, hogy ez barbár 
szokás: szomszédom a színkörben a mint megtudta, hogy elő-
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szőr látom e vérengzést, kimondá: ugy-e bár önnek mint papnak 
kevés öröme van rajtunk, mert biz ez kegyetlenség. Hanem 
azért eljárnak, és legkevesebbet sem tesznek ritkítására. Egyéb
iránt, a ki látja ezt a reszkető ébomot a cirkusz iránt, le is mond 
minden letiltási szándéklatróL Ezen vágy már velők születik; 
a gyermekek ugy játszanak toros-ra, mint nálunk katonákra. 
Az egyik kezén lábán járva előadja a bikát, a másik bottal ke
zében és pajtása hátán üget és játszsza, a picadort stb. 

Ezen vérengzés folytán azt várnók, hogy Spanyolország
ban az emberek megszokván a vér látását, szakadatlanul vere
kednek 5 azonban korántsem 5 én egy verekedést sem láttam, s 
nincs is napirenden, mint nálunk a korcsmai vérengzés. Nálunk 
egy vásár alkalmával több fejet vernek be, mint egész Spa
nyolországban egy év alatt. 

Emberélet a legritkábban esik áldozatul, mert csak azok 
adják magokat e művészetre, kik már a természettől hajlé
konyság és ügyességgel bírnak. Azonkívül el vannak látva azon 
lelki éberséggel, mely rögtön felismeri az állat tulajdonságait, 
szokásait, habár a színkörben először találkoznak is vele. Ezen
fölül tanulmányozzák a viadorságot. Már IV. Fülöp alatt a tau-
romaquia szabályait tudományos rendszerbe foglalták össze: 
Don Bonifáz Gáspár, királyi lovászmester, és Don de Trajo La
jos a Santiagorend lovagja. Mihelyt meglátja a bikát, rögtön 
észre kell vennie, hogy minő természetű, ha vájjon egyenes, 
őszinte (boyante, claro), rohanós (revoltoso), dühösen öldöklő 
(celoso), sebesen vágtat (gana terreno), ravasz (sentido), gyáva 
(eolarde), egyszemű (tuerta). Mindeme tulajdonságok külön: 
höző eljárást, küzdrendszert követelnek, legkisebb elhamarko-
dás életbe és gyalázatba kerül, mert a torosban a szerencsétlen
ség nem részvétet, hanem csúfolódást gerjeszt, itt a halál bor
zasztó és gyalázatos egyszerre. A bikát dühösnek, a viadort 
kecsesen lovagiasnak szeretik látni; képzelhetni tehát, mennyit 
tanulnak, fáradnak a viadorok, s a tökély mi magas fokára emel
ték e művészetet. Az espádák legjobban szeretik, ha a bika dü
hös, kegyetlen, jófaju (de buen trapio), ,mert annál nagyobb 
dicsőséget aratnak véle. A torredor, mondja M o n t e s , hires es-
pada —. legyen bátor, könnyű testalkatú, de nem vakmerő, 
azonkivül tanult és gyakorlott. A ki nem hidegvérű és nem bir 
villámsebességgel az adott pillanat felhasználására? az előbb-
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utóbb a bika szarvain végzendi be életét. A kinek szive azon
ban csak oly sebesen ver a küzdhomokon, mint a billiárdnál, 
kinek szeme minden mozdulatot megfigyel; s az utána követke
zőket is rögtön eltalálja, az késő vénségében is a legdühösebb bi
kával játszani fog, mint macska az egérrel. A „tauromaquia cae-
sarjáról* azt hitte a nép, hogy tekintetével kormányozza a bikát, 
azért soha nem is féltették, oly biztosak valának, hogy legyőzi. 
Illó hires viador azt mondja: Művészetünkben a biztosság fo -
kát odáig vittük, hogy a bikával oly megvetően bánunk, mint 
valami kossal. És ha baj történik, — szabadjon kérdenem, me
lyik azon játék, testgyakorlat vagy mulatság, mely szerencsét
lenségtől egészen ment lenne ? Lovaglás^ úszás által sokkal töb
ben vesztek el, mint bika viadalban, csak gyenge fejű nevezheti 
ezen nemes mulatságot barbárnak.a Ugyanő egy bika szarvain 
adta ki lelkét. 

A viadalok tiszta bevétele a szegényeké, legtobbnyire a 
kórházaké. Ez oknál fogva mondotta Joveüanus: ^nagyon phi-
lantropicus ezen intézmény, mert hiszen ez szerez pénzt a kór
ház betegeinek gyógyítására, de egyszersmind ez tölti be a 
kórházakat" A jövedelem nagy részét az előadási költségek 
emésztik fel, mert hiszen maga Boccanegra — mint egyik szom
szédom monda — 600 uj forintot kapott. Közönségesen minden 
városnak van „plaza de toros"-a, szinköre, néha a kórház tulaj
dona. Az assentista (Vállalkozó) bérbe veszi s minden előadás 
után fizet bizonyos összeget; igy például a madridi cirkusban fi
zetnek 7000 frankot. Ha már most hozzávetjük a 6—8 bikát, 
mindeniket 200 pengő forinttal, 15—20 lovat, legalább 30 fo
rinttal, a viadorokat, kiknek nevezetességük aránya szerint 
változik bérök, belekerül egy előadás 10 ezer forintba. Hanem 
a bevétel is rengeteg. Néha az espada mint szinigazgató vezérli 
a vándor viador-csapatot —quadrilla— rendesen fizeti s ez 
maga alkuszik meg az assentistával. 

A viadorok után jön a bika; ezekre nagy gond forditta-
tik, de terem is bőven Spanyolországban. Már Heracles is ott 
találta a hires Geryon-bíkákat; azok ivadéka mai napig nagy 
csordákban legel a Quadalquivir és Tamara partján. Közönsé
gesen távol a falvaktól neveltetnek, nem is lát más embert, mint 

*a vaquero-t, a csordást; ennélfogva vadnak mondható. A pász
torok közt van a vizsgáló (connecidor), ez az egy éves bikákat 
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már próbára teszi, lóra ül és megszúrja a tinókat, hogy lássa, 
mit mivel, szikrázik-e a szeme. Ha megszalad, vagy nem eléggé 
haragos, legott kimondja ítéletét, hogy méltatlan arra, miszerint 
dicső halállal múljék ki a cirkuszban, ökör lesz belőle és mé
szárszékbe kerül* Ha megleli benne a szükséges tulajdonságo
kat, bélyeget (herradura) süt rá, s ekkor lesz belőle novilló, 
ujoncz. Ilyenkor veszedelmes is kezd lenni, szarvait begyön-
gyölgetik (embolado) s különféle próbákat kell kiállnia. Ha 
mindenben kitűnő, vagy legalább dicséretes, kikapja a bizonyít
ványt, hogy toro de muerte, érdemes a szinköri halálra. A no-
villókkal is küzdenek, mi által begyakoroltatnak; ilyent láttunk, 
mint említettem, Barcellonában. Fontos dolog még a bikák át
hajtása, mert ily vad csorda ugyan könnyen feldühödik és vége 
az engedelmességnek. Nem is szállíthatnák őket a városok színkö
reibe a „cabestras" segítsége nélkül. Cabestro nagy szarvú, kö
zönségesen fehér, de szolid ökör; ezek a bikákkal növekedvén, 
társaságukat megszokják, és így rendesen követik, már mint 
tapasztalt öregeket, azért ezek mindig elül mennek, Eendesen 
éjjel hajtják, mert kevésbbé kell félni, hogy valamin megüt
közve dühbejönnének. Áz ugyan nehezen szabadulna, ki ekkor 
közéjök kerülne. Néhány órával az előadás előtt kieresztik 
korlátolt helyre (apartado), hova a műbarátok (afecianado) 
gyűlnek s elmondják vélemény őket, fogadásokat tesznek a bi
kák küzdereje fölött, épen ugy, mint lófuttatás előtt az urlova-
varok szoktak. 

A viadalok idénye húsvéttól mindszentekig tar t Madrid
ban minden hétfőn van, de némely hétben 4—5~öt is adnak, 
kivétel nélkül teli színkörben. Egyéb városokban nagyobb 
ünnepek alkalmával tartatnak, de télen szünetelnek, nemcsak a 
közönség miatt, mert bizony Spanyolország fele ugy fázik télen, 
mint mi, hanem a bikák miatt is, mert sokat veszitnek hevessé-
gökből, a nyaffadt toro-t pedig kifütyölik. Kivételt képez An-
dalusia, mert Sevillában például deczemberben is vannak torosok. 
1833-ban Madridban egy hét alatt 99 bika és 380 ló esett e l 
Valenciában 1862-ben egy előadás alatt 8 bika, 31 ló hullott el. 
A bikák 112 lándzsaszurást és 24 nyilat kaptak, a picadorok 
25-ször estek le lóról. 

Megjegyzendő még, hogy a bikaviadalok önálló hetilap
pal birnak, mely Madridban jelenik meg, s az országban végre-
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hajtott corridá-król hivatalos közléseket hoz. Ozime: „La fiesta 
espanola. Revista semmanal de los espectaculas." (Előfizetési 
ára egy hóra 2 reál, 24 u. kr). Szerkeszti Grautier Hercules. 
Kezembe került a 22-ik szám, sept. 7-ről, hol a Madridban sept. 
6-án tartott viadal tőről hegyig van leirva. Ez volt a viadali 
második idény (temporada) első előadása, és a bérlet 15-ik 
száma. Még táviratokat is közöl; igy Segoviában ugyanaz nap 
tartatott egy viadal, melyről tudósittatik a szerkesztőség, hogy 
minden jól sikerült, a közönség elégedett: todos bien y eontentos. 

Xffl. 
Aranjuez. 

Ellankadva a vérontás, az izgalom látásától, sokáig ültem 
a .^nagy kapitány44 nevű sétatéren, a járókelők nézésébe me
rülve, hogy elfeledjem a borzasztó látniány jeleneteit. Hanem 
ezek nem tágítottak, követtek a szállodába, elkísértek szobámba 
és nagyon is élénken váltakoztak a vértől csepegő fátyolképek, 
midőn nagyjában papírra tevém a jegyzeteket, hogy honn leír
hassam, mert magyar szemtanutói a viadal előadását még nem 
olvastam. Korán reggel voltam indulandó, ezokon számolni 
akartam a törpe pénztárnokkal, ki a kapualjban nagy szám
könyvek közt szuszogott. Hagyjuk azt, úgymond holnapra, van 
elég idő reggel is, hanem én nem hagytam abba, miután alapos 
gyanúm volt, hogy sietségben, mint rendesen, megcsalnak. Elké
szíti a számlát, 60 reál volt, nem is egészen két napra. Mig fel
váltotta a napoleondort, olvasom a számlában, hogy az estebé
det is befoglalta,holott én csak reggelit ettem;s a hat órai estebédet 
a cirkusban töltöttem. Már ki is adott volt, mikor szégyenkezve 
kérdem, ha vájjon azt is ki kell fizetni^ mit az utas nem evett ? 
Az uram mindegy, mért nem volt itt (talán büntetni akart, azt 
vélve, hogy másutt ettem). No uram, ama követelésről tegyen le, 
mert az nem járja, miután én cirkusban voltam, tehát nem ehet
tem meg ebédjöket, különben majd beszélek a gazdával. Erre 
meghökkent a törpe ember, és 10 reált visszaadott, habár az 
ebéd ára 14 reál. Zsebre tettem, s örülve, hogy a kellemetlen 
számvetésnek mégis vége szakadt, szobámba siettem. Tehát 

Spanyol út 20 
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eme töpörödött ember is csalni akart; ez történt a Fonda Rizzi-
ben, melylyel különben megvoltunk elégedve. Tanulság belőle, 
hogy mindig részletezett számlát kérjünk. 

Félötkor előjárt az omnibusz, s öt után elindultunk a 
népes pályaudvarból. Harmadik helyen A r a n j u e z i g S O r e á l t 
fizettem, hová késő este érkeztem meg. Egész álló nap változó 
tájékok tüixdeztek szemem előtt, uj és uj emberek szálltak be, 
kikkel barátságot kötöttem s egész estélig szakadatlanul a nép 
rétegeivel foglalkoztam. Ez is egyike azon napoknak, melyeken 
bő alkalmam volt meggyőződni, minő nemeslelkületü nép a 
spanyol. Büszke ugyan, hanem ezen büszkeség, mely nem mások 
megvetésén alapszik, az életben oly kalauz, mely az embert 
sokszor vizre, sokszor jégre viheti, de sárba soha sem. 

Az első helységek közt volt A1 e o 1 e a, hol néhány nap 
múlva erős csatát vivőit a zászlójához hü Novaliches a forra
dalmi csapatok ellen, de legyőzetett A spanyol nép szörnyen 
be lehet gyakorolva a forradalmi teendőkbe; az irtóztató vihar
nak, moly a királyi trónt elsöpörte, akkor még semmi nyoma 
sem volt, éltették a^királynét, a lapok soha sem emiitették „az 
Isten tartsa" szavak néjkül, s mikor elhangzott a lázadási jelszó, 
a katonaság egy részével, mint egy ember zendültek fel. Mennyi 
titkos összejövetel, mennyi pénzpazarlás, mennyi rábeszélés, 
rejtélyes nyomtatvány előzte meg ezen együttes fellépést ; mert 
utóvégre nem volt e kormány zsarnok, sőt nagylelkűségének 
nem egy nyomát hagyta hátra. Tehát óriási erőfeszités, nagy 
zenditési eszközök felhasználásával sikerült ennyire elámítani a 
népet, mely a kormány intézkedéseiben nem láthatott elegendő 
indokát a zendülésre. Hanem eme fölkelési készültség kétélű 
fegyver, mely a dolgok uj alakulásának is árthat; amint a ca-
dixi események, hol nem tudni mi czélböl, valóságos harczot, 
fegyverszünet, alkudozás s ellenségi jogok tiszteletével folyta
tott csatát vivtak, engedik gyanitani. A forradalom már is érzi 
a kétélű fegyver hatalmát. Topete a cortesben hirdette, hogy 
bánja, miszerint a forradalmat kezdette, ha ilyen kimenetelét 
csak sejti vala, bele nem vág. Hanem mikor én arra jártam, 
minden rendben folyt 

Olyan tisztes, jóizü parasztok szálltak be, hogy viselőtök
nél fogva mind urnák válnék be. Büszke, önelégült arczczal, 
néha aranypénzt számolgatva, s övükbe dugdosva, ültek előttem, 
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de mihelyt mggszólitottom, bármi csekély közeledésre, bennök 
a legszívesebb, szolgálatrakész emberekre akadtam. A spanyol 
férfi, mihelyt emberi méltóságát megbecsülik, mindenre kész, 
barátságból éltét áldozza fel. Nekem bajom is volt,roszul érez
tem magam; mennyire kiszolgáltak a közelievők, hihetetlennek 
látszik. Hárman is ugrottak, midőn az indóházi sátrakból kis 
gyomorerősítőt kívántam, vagy ha leszálltam, messzirőt integet
tek, hogy a waggonba találjak. Táskám mindig nyitva maradt, 
és sohasem veszett el belőle, sem a szekérben hagyott ruhából 
Kínáltak gyümölcscsel, szivarral, főképen ahogy megtudták papi 
létemet, akkor aztán bizalmas barátokká lettünk. Mikor zso
lozsmát végeztem, szépen elhallgattak, csöndben szivaroztak. 

A spanyol ember annyiféle tüzszerszámmal van ellátva, 
mint valami gyújtogató. Közönségesen gyufa helyett viasz* 
gyertyácskákat árulnak, két quarto egy katulya, miután olcsóbb 
náluk a viasz, mint a fa; a nálunk honos gyufát egész Spanyol
országban nem láttam. A katulyákon aztán a spanyol nemzet 
kedvenczeinek képei láthatók, mint például, a boldogult mexicoí 
császár, Miksa főherczeg, nejével és választott jeligéjével: 
equidad en la justicia; méltányt az igazsággal; Columbus 
Kristóf s mások. Ezenkívül kénbe mártott vastag papírszelete
ket hordanak magukkal, melyeknek végén pliosphor-csep feke
téllik, ezt körmével megvakarja s épen annyit ég, hogy szélben 
is meggyújthatja imént csavarintott szivarját. Ilyen papírral tele 
volt minden spanyol zsebe. Akadtam azonban spanyol utániban 
három emberre, kik nem dohányoztak, lehetnek biz ott elegen, 
ha én csak háromra akadtam. 

Ezen folyton tüzelő természetüknél fogva, könnyen fel
gyújtanák falvaikat, hanem szerencse, hogy a német példabeszéd 
szerint, nincsenek faluk; aki valami ismeretlenről szólal meg, 
arra azt mondják a németek, hogy a tárgy előtte spanyol falu. 
Ami fogalmaink szerint, mikor virányos mezőn bársony füves 
rétek között, vagy hegyoldalban fehérre meszelt házak kandi
kálnak ki, ezt nevezzük falunak, ilyesmit hiában keresnénk 
Spanyolországban. It t a parasztházak is emeletesek, egyenetlen 
ablakokkal, cseréppel fedve, egyik oldala bedőlve, fele bevakolva, 
meszelésről szó sincs. Domboldalra épitik házaikat többnyire 
kövekből, melyeket egykönnyen szét nem rombol a vihar, sem 
metsző zápor. Mikor ilyen együvé épített, a sárga száraz porond-

20* 
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dal azonos szint háztömegre mutattak, azt mondva, hogy az 
ilyen amolyan falu, én mindig várnak, erősitett helynek véltem, 
oly állandóan, nemzedékek számára építenek a spanyolok. Ren
des utczákra, építészeti rendszerre, csak városokban ügyelnek. 
Mondhatjuk tehát, hogy faluk nincsenek, s nem is lehet felgyúj
tani, mert hiszen ha szalmával fednék, talán az a heves napsu
gár, mely itt szenvedélyes élességgel bir, maga gyújtogatná feL 

Ugyanazon gondatlanság, mely a mi falvainkban szalmá
val űzetik, látható Spanyolországban a kövekkel való bánás
módon; nálunk elrothadnak a ház végén a kazalok: a spanyolok
nál homokkal behordott kőrakások domborodnak. Sok tekin
tetben hasonlít ám a magyarhoz a spanyol, sokkal inkább mint 
az olasz-, német-, francziához. Jó vezér mellett bátor katonay 

heves, büszke, nagylelkű és mindenekfelett vendégszerető. 
Lisznyai „Magyar vendégszeretet" leírása csaknem egészen rá il
lik; a kitárt ajtók, kidőlt kapubálványok, merőben elmondhatók 
a spanyol gazdáról is. Könnyelműségben, pazarlási vágyakban, 
feltűnési viszketegben, túlzó frázisokban szintén hasonlít a ma
gyarhoz ; a magyar országgyűlés talán még több nagyhangú 
frázist hallott, mint a San Greronimo utczai országház (Congresso 
de Diputatos); egyébkint pedig csak oly jó szónokok, mint a pes
tiek- Politikában egészen egyenlő szerencsével dicsekedünk, a 
pártviszály és rut visszavonás csak oly honos köztük, mint ná
lunk, legnagyobb hatalomban volt a spanyol nemzet, mikor 
kemény fejedelmeik voltak. V. Károly, II . Fülöp csakúgy fékez
ték, mint aminagyjainkat Nagy Lajos, Hollós Mátyás. Ha most 
hazánkat annyi veszély nem környezné, annyi ellenség ki nem 
nyújtaná rá kezét, csakúgy dulakodnánk, mint a spanyolok; mert 
hát ezek compact nemzeti létét védi a tengerár, a pyrenei he
gyek. Különbözik a magyartól példabeszédszerű józansága által, 
mert a spanyol ember soha sem ittas, és nem káromkodik. 

Andalusia még csak bir felmutatni virányos tájakat a 
nyár derekán is. Messziről benőtt árnyékos hegyek kékellenek, 
a mezőkön szürke olajfa-ültetvények zöldellenek, csak kevés 
kopár hegy mutatkozik. Az olajfamezők vége néhol beláthat-
lan, csak egy házikó vereslik ki a zöld tengerből s itt van az 
olajsajtó. Szőllődombok is felváltják, de nem szőllőhegyek, 
mert hegyet itt mivelni lehetetlen. Valamint nálunk a baraczkfa 
zsellérkedik a szőllőben, ugy Spanyolországban az olajfa húzó-



— 309 — 

dik meg a vinyege-özönben; habár nein oly gyakran, láthatni 
mégis fá a szőllőkben mint nálunk ; de nemcsak olajból; hanem 
gabonanemükböl is pénzelnek e táj földmivelői. Cordova és Se
villa táján terem a legjobb oliva. 

Az andalusiai Öltözet keveset különbözik egyéb tájak 
ruházatától; pitykés, itt-ott fehér zsinóros dolmány, vörös Öv, 
spanyol kalap, sombrero ealanes, saru (bocskorféle szürposz-
toból,) fekete zsineggel együvé húzva, amely melegben szellős 
állapotban tartja a lábat, végre nadrág teszi az öltözetet; ez 
utóbbi térdig ér? itt ki van hasítva, és vagy harisnyának enged 
helyet, vagy bőr szárharisnyának (gamaches), melynek ugyan 
vannak lyukai és szijai a befűzésre, de senki sem fűzi be, hanem 
nyitva hagyják, a szíjak diszitmény, sallang gyanánt lelóg
nak. Ez olyan látmány, mint mikor valaki magyar csizmájából 
kilógatja a füleket. Tessék még szájában füstölgő cigarillot, ke
zében esavarintásban levő papirszivart, vagy tüzeszközt képzelni 
s előtte áll az alak, minőket én naphosszat láttam előttem kedé
lyes beszélgetésben. Néhányan górát is viselnek. Ez közönséges 
viselet, vagyis a ruházat általános része. 

Különös, azaz kiegészitő darabok még a következők: 
a 1 f 0 r j a , annyi mint tarisznya, de nem posztószélből, sem vá
szonból, hanem erős vászonszövetből, melyet miután vállon 
hordanak, legtalálóbban „általvetőnek* lehetne nevezni. Tessék 
képzelni egy közönséges gabonazsákot, melynek szája be van 
varrva, derekán pedig háromarasznyi hosszú, és egy arasznyi 
széles üreg tátong, azt vállra vetik, ugy hogy két vége elül-
hátul súlyánál fogva lelóg, a válltájon maradt lyukon át pedig 
közlekedik tartalmával, ami sonka, sült, novaja (hosszú bicsak), 
kenyér, gránát alma, dinnye, dohány, b ó t a; ez utóbbi bőrkulacs 
azaz tömlő, melynek csak becsukható szája készült fából. Eme 
bőrcsutorát igen ügyesen tudják kezelni. Eendesen az egész vag-
gon népségét megkinálják; hogy egyik a másik után ne legyen 
kénytelen ajakkal nyúlni a kulacshoz, az illető kezébe veszi a 
tömlőt, hátra veti fejét, s aztán a magasból tölti feltátott szájába, 
mi által egy szép borsugár képződik, mely vidám halállal a 
torokban vesz el. En is megpróbáltam, hanem kettős kudarcz-
czal, először leöntöttem kabátomat, azután a toroknak nem il
lető nyilasába tolakodott a bor s igy zápormódra köhögtem ki a 
kulacs besugárzott tartalmát. — M a u t a, valóságos plaid, csak-
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hogy színes csikók tarkázzák, és szélein rojtos, csimbókos bojt
tal van ellátva, ezt olasz köpeny gyanánt vállra terítve hordják. 

A n d u j a r mezőváros vagy 15 ezer lakóval; innen egye
nesen lehet gyorskocsin Granadába menni, miáltal nem kell 
kétszer Cordovát meglátogatni. De én ha tudom is előbb ezen 
rövidebb utat, nem használtam volna, részint mert szeretek 
ugyan azon vonalon többször is átmenni, részint mert a helyek 
közönségesen egy nappal előbb foglaltatnak le, s minő unalmas 
24 óráig őgyelegni egy ilyen apró mezővárosban! Már most a 
a vasút medre sziklák és kemény vörös agyagban fut, egyne
hány alagút is akad, melyekben rendesen meggyújtattak a lám
pák. Látni kiszáradt folyómedret, menetét széles homokágy 
jelzi; mely messze kitündöklik. Elhagytak az ismerős útitársak 
jöttek mások, kik hasonlag derék müveit parasztok valának, s 
csakhamar megló'n az ismeretség. Egyik igen sok mesét, törté
netet tudott: sokat olvasott, azért juttatott nekünk is tudomá
nyából. A regélés általános tulajdona a népnek, főképen don 
Pedro, ötödik Károly, II . Fülöp idejéből szereinek tlőhozakodni 
adomákkal. A szigorú királyok élénk emlékezetben vannak a 
spanyol népnél. ííem mondok ujat, mert Delavigne franczia úti
könyv is közli a következő történetet. 

A kegyetlen don Pedro királynak igen megtetszett dona 
Maria Coronel, sevillai hölgy. Hanem sem hízelgés, sem fenye
getés nem használt, vonzalmat maga iránt nem birt benne kel
teni, mert férjes nő volt. Ez okon a kegyetlen zsarnok bevádol
tatta férjét, mint honárulót elitéltette, kegyelmet ígérvén, ha 
neje viszonozza a király vonzalmát. A derék nő állhatatos ma
radt erényében, s férje kivégeztetett. Hanem a király meg nem 
s-zünt üldözni a szép asszonyt,"az asszony szent Klára-kolostorba 
menekült előle, a zsarnok ide is követte, egy éjjel betört és 
már is czelláján kopogott. A szentéletü nő, hogy véget vethes
sen a király kivánatainak, égő lámpája forró olajával kente be 
arczát, s midőn belépett don Pedro, a földön találta kínokban 
vonaglani. A király a hősi erény ilyen példájára megdöbbent, 
kis időre magához tért, s felszólította Máriát, hogy akármit kí
vánjon, teljesíteni fogja. Azt kívánta, hogy férje házának he
lyén, melyet a földdel tettek" egyenlővé, kolostort építsen. Meg-
lőn, s azóta a szentül elhalt Máriának romlatlan testét itt őrzik; 
ünnepe deczember másodikára esik. 
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S a n t a E l é n a végső hely Andalusiában. Itt hagytuk el 
az Isten földjét, tierra de Diós. Örökre elbúcsúztam tőle és szí
vélyes népétől; hanem hiszen a spanyol lelkület jóformán 
egyenlő. Az útitársak azonos szivélyességgel bántak velem, fő
képen egy tanitó-féle, ki tárezámba irta nevét s csak arra kért, 
hogy emlékezzem felőle a szentmisében. Itt a csendőrök is köz
lékeny pajtásainkká lettek, kikkel minduntalan találkozunk a 
vasutakon. Kétféle csendőrség van Spanyolországban. Az egyik 
franczia, olasz mintára van szervezve, setétkék frak, sárgabőr 
lógantyun rövid kard, és szuronyos fegyver, éghasitó ka
lap, széleit a fülek irányában ketté küldve, ez a gvardia civil, 
lövegén G. C. betűk látszanak. Esőben zöld carbonari köpe
ny ök van. Ezek mindig páronkint járnak, minden nagyobb ál
lomásnál beszáll egy pár a III. osztályú waggonba, s kisérik a 
vonatot; de puskájok nincs megtöltve, amint fegyvertöli huza
kodásomra egyik nyugtatólag állitotta. Ok tehát nem félnek 
attól, hogy a zsiványok a vasutat is megbolygassák, mint nálunk 
és Olaszországban történik. Azonban szuronyt sem használtak^ 
sőt egész utamban nem láttam zsandárbeavatkozást az emberek 
ügyeibe. Ezen csendőrség, mint már emlitém, tisztitotta meg az 
országot a rablóktól, mintha magva is kiveszett volna. A másik 
nemű csendőrség neve gvardiarural,mezei őrség; ezek nemzeti 
ruházatban járnak. Széles karimájú fehér kalap, angolvászon 
tokban, melyen a Gr. R. hivataluk kezdő betűi látszanak, hon-
védszinü posztóból kurta dolmány, vörös hajtókával, térdig érő 
nadrág, azon alól sárga bőr szárharisnya, ugyanoly bakancs. A 
szárharisnya nincs befűzve a lábszáron, hanem tárva nyitva ha-
gyatik, és a temérdek szij diszitmény gyanánt lefityeg. Fegy
verek mint az előbbioké, hátukon borjú. Gyors puskákról még 
csak gondolkodnak, tervet sem fogadtak el, mely szerint át kel
lene alakitani. »A csendőrök mind kiválóan becsületes embe
rek, egyiknél sem tapasztaltam a pöffeszkedő dölyföt, mely ná
lunk a zsandár névvel rokonul, a legudvariasban közlekednek 
az emberekkel. A nép megszólítás alkalmával is csak gvardia-
nak nevezi. Az utasok kérelmét hivatali buzgósággal teljesitik. 
A nép szereti őket. A velem utazott csendőr is mesélt néhány 
rablóhistoriát, melyek régen történtek, miután most már nincs 
zsivány Spa»yolországban. 

S a n t a C r u z de M u d e l a kis város 3 ezer lakóval. 
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Itt elözönlötték az állomást a kés-árusok. A késeket (navaja) a 
városbeliek készítik, hasonlítanak azokhoz, melyeket nálunk 
morva atyafiak 3—4 krajczáron árulnak, csakhogy rézzel ki
vert nyelők van. Nagyságukban azonban különböznek, s igy 
áruk is többféle. Némelyik j két arasznyi hosszú, igen hegyes, 
pengéje erősen ki van czifrázva, némelyik befestve, ami aczé-
lon émelygős hatású. Az aczél csak olyan könnyen rozsdásodó 
aczél. A csuklónál olyan szerkezete van, hogy magától be nem 
csukódik, azért verekedésnél nem kell tartani tőle, hogy rázá
ródik az ujjakra. Nyele, pengéje .hajlott. A legnagyobb kétláb 
hosszú, ezeket a saracénoktól örökölték; a kicsinyeket tollké-
sek gyanánt (cortaplumas) ajánlják. Szokás jeligéket is vésni 
rajok, hanem én csak czifrázatokat vettem észre. Nem rég bővebb 
vizsgálat után kiderült, thogy az én késem penge-diszitményei 
közt is egy regényes felirat lappang. Sietek azt is megörökíteni. 
Soy defensa de mi duena solo; minek betű szerinti magyar
sága ez: légy hölgyem védője egyedül! Alatta egy vörösre 
festett kemény mélyedés, mintha ez jelvénye volna a sebnek, 
melyet a féltékeny spanyol a bendőbe ütni fog. Elejénte négy 
reál volt egy, miután vettünk néhányat, ugyanolyant egy reá
lon is kínáltak. Egy forinton (10 reál) igen szép darabokat 
árultak. Spanyolországban már Plinius idejében sok volt a vas, 
mert mondja: ferri metalla ubique propemodum reperiuntur, 
fegyvereik már a romaiak idejében híresek voltak, most mesz-
sze elmaradtak az angolok és németek mögött. A kardjeligét: 
no me saques sin razon; no me envaines sin honor; ok nélkül 
ki ne ránts, becsülettel tégy be hüvelybe, minden spanyol útle
írásban olvashatni, tehát én sem hagyhattam el. Devillier utazó 
mondja, hogy a nők harisnyakötőre fűzik a czifra bicsakot, a 
férfiak övben hordják. 

V a 1 d e p e n a s hires város, nem azért mert 12 ezer 
lakossal bir, hanem mert vidékén hires bor terem; talán a 
v i l l á n y i h o z lehetne hasonlítani. Látva a hullámzó zöld 
dombokat, könnyen eszünkbe jő Villány hegysége. Csakhogy 
itt, valamint déli Francziaországban sem, nem használnak karót 
a szőllőben, a maga emberségéből áll meg a szőllőveszző. Meg
hagynak a tőkén 4—7 szálat, mire két lábnyira megnő, s ezen 
magasság nem oly súly, hogy nem birna megállani önmagában 
is. A fürtök nem messze a tőkétől tarkállanak. Rövidlátásu 
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ember eme szőllőhegyeket burgonya-földnek nézné, oly alacso
nyaknak tűnnek fel; nem is tudom, hány óra hosszat mentünk 
szakadatlanul szöllőföldek közt, s útitársaim nem győzték ele
get dicsérni a jó bor minőségét, mire én szakértőleg fejemmel 
bólintottam. Az a kocsmák dicsősége, ba oda pingálhatják: 
vinos val de penas. A közebédek alkalmával ezt adnak minden
felé, azért jóformán tekintély lettem minőségének megítélése, 
illetőleg osztályozásában. Egyébiránt valamint villányi bor név 
alatt még egyszer annyit árulnak, amely másutt termett, amint 
ezt egy mobácsi kereskedő elSttem erősen áLitotta, épen ugy a 
val de penas névvel is sokszor visszaélnek, haszontalan lőrét 
tesznek az idegen elé, melyet semmiféle tüzes fantasia mellett 
sem lebet igazinak vallani. Mert tá t a korcsmai nép az egész 
világon haszonleső, csalni szeret, tisztelet a kivételeknek! Ezen 
utóbbiak becsülete csak annál nagyobb fényben fog ragyogni, 
mentül jobban feketitem be alávaló collegáikat 

Ugytetszik Manzanaresben volt, hol általános kocsivál
tozás folytán, leszálltunk ülőhelyeinkről. Todos bajar ! ez volt a 
harsányon kiáltott jelige, „szálljon le mindenki!" Innen Ciu-
d a d R e a 1-ba, s azontúl L i s s a b o n b a lehet menni, azért 
sok waggonváltozás történik, mely alatt mi a nyilván ránk vá
rakozó nyitott termekbe vonultunk. En az utón többnyire cho-
colad-dal éltem, ezokon itt is azt parancsoltam. Kétféleképen 
árulják, az egyik á la frances, amely ép olyan, mint a mienk, 
tejjel készítik, czukrot is vetnek bele, az adag ára rendesen négy 
reál, de itt-ott kettőn is kapni. A másik modor á V espanol; ezt 
kis csészében adják, szine vörös-barna, kiválóan sürü, és any-
nyira keserű, hogy édesszájú ember csak édes kétszersülttel — 
biscocho — élvezheti. Ezt két-három reálon árulják. Néhutt, 
mint Zaragossában spanyol habot (vékony, száraz, czukor-olvad-
mány) adnak melléje — esponjado — azt nagy pohárba kell 
tenni, és a rá öntött viz menten édes lesz tőle. Ennek az a hi
vatása, hogy a spanyol modorú chocolád keserű utóizét meg
édesítse, nemkülönben a forrón lenyelt sürü lé által netalán oko
zott sebeket üde hidegségével borongássá. Az utazók nagy ré
sze evvel enyhité éhségét. Miután hire miatt egykétszer meg
ízleltem, állandóan a nálunk megszokott modornál maradtam, 
nem érdemli meg nagy nevét a spanyol chocolada. Czukros sü
teményt eleget árulnak, mézes kalácsot azonban sehol sem lát-
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tam 5 de Olaszországban sem, pedig a niarezipány Velenczéből 
származik, szent Márkról nevezvén el a mézes süteményt: panis 
Marci. 

E tájon járt Don Quijote, a szomorú lovag, halhatatlan 
apródjával a potrohos Sancho Pansával. Van állomás is Arga-
samilla falu határában, hol élt* s meghalt a dicső lovag, kinek 
nagyobb hire van, mint száz és száz más lovagnak, kik ezreket 
öltek, és messzefénylő tetteket vittek végbe,ő pedig csak az e tájon 
kalinpázó szélmalmok ellen harczolt* Argamasilla faluban még 
megvan a ház, hova utazás közben viszályba keveredvén lako
saival a költő (Cervantes), bebörtönözték s "hol világhírű regé
nyének első fejezeteit irta. Kopár, vigasztalan, göröngyös már 
erre a vidék, a föld mélyen fölrepedezve, mint kihűlt lávafolya
dék, néhol vetetlen avart lengetett a szellő rajta; a nap leáldo
zott, esteledni, sötétedni kezd, nem kár, hiszen oly szomorú e 
táj ! Fél tízkor elkiáltotta a vezetnök, hogy A r a n j u e z b e n 
vagyunk. 

Eredetét a rómaiak idejére viszik vissza, nevét: „ara jo-
vis, »Jupiter oltárától" származtatván. A polatát és kerteket I I 
Fülöp alapította, III. Károly bevégezte. Többen dolgoztak 
rajta, amint ez az épület főhomlokzatára alkalmazott feliratból 
kitűnik: Philippus I l ins t i tu i t ; Philippus V. provexit; Ferdi-
nandus VI. pius felix consummavit 1752. Más helyen: Carolus 
III. adjecitt 1778. Ez lett azóta Madrid Tempe-je, Uj Castilia 
kiégett sivatagainak oáza. Utánozták Versailles-t, hanem a má
solat csak részben sikerült. Eengeteg számokat kell hallani, mi
kor az építkezés költségeiről van szó. Egy kerti palota, easá de 
labrador, — 14 millió reálba került, ebből következtethetni 
a nagy palota, az órahosszuságu kertek, s melléképületek szé
dítő költségeinek nagyságára. Ez egyébiránt bizonyítványa 
azon lehetőségnek, mely szerint aszalt mezőn, kiégett vidéken 
is lehet folyó segítségévei elragadó hűs tájékát, paradicsomot 
elővarázsolni. Miután egy álló napig tűzött a napsugár, alig 
hihettem, hogy a Jeirások folytán árnyas ligetek, hűs platánok 
aljában fogok másnap sétálhatni. 

Fél tíz lehetett, mikor néhány percznyire magas fák kö
zött sivított mozdonyunk, melyek erdei viszhangot adni töre
kedtek. A sötétben alakjok még magasabb, viszhangjok még 
elnyulóbb lett. A pályaudvarban elkiáltottam magam : Fon-
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da del Norte. Erre egy kamasz előugrott, hogy ő majd oda 
vezet. Bérkocsik nincsenek. Sötétárny ű fák, nagy épületek mel
lett mentünk el, s vagy 10 percznyi gyaloglás utána vendéglő
ben valánk. Ez alacsony, egy emeletnyi házikó, kezdetleges 
zárakkal, a szín alatt faragott, lépcső-korlátokkal, csorba pad
lattal, melynek kátyúit a kettősen ráteritett szalmaszőnyegen át 
is érzi lábunk. Hanem azért szobámban alcoven is vak. A vá
roska csöndes volt, máris elalváshoz közeledének a természetes 
olajjal töltött lámpák. Ennélfogva én is, miután a nap fáradal
mait egy messzely val de penas-sal enyhítettem, mély álomra 
feküdtem le. Kakaskukorikoláskor ébredtem fel, s örvendve, 
hogy oly hamar múlt el az „aranjuezi éj,a vidám lélekkel az 
utczára siettem. 

A korány szép napra tett készületeket; a felhők itt-ott 
futostak az égen, mintha sietnének a napsugár elől. Kék volt az 
ég, csak hol a napot várták, szép piros ruhába öltözködének a 
légurfiak, szellő lovagok és más égi lakók, fölvévén urának 
aranypaszomántos ruháját, a nap arany viszfényét. Tiszta, pom
pás, arany ragyogású reggel volt. Most láttam, hogy Aranjuez 
csinos kis város. Van vagy 20 széles, egyenes utczája. Lako
sainak száma 3600. Mikor pedig itt van az udvar, ugy húsvét 
után, vagy hat hétig, az ittlakók száma 20 ezerre is megy. Az 
udvar ezen uszályából láthatni, hogy a spanyol is a büszkeség 
egy nemének, fénynek veszi azt az árnyékot, melyet a korona 
vet rá, ha közelébe jő. De azért nem nyomasztó rá az uri fény. 
Egyébkint pedig vasárnap látogatják, mert a spanyol nem sze
reti a szobát. Igaz, hogy megelégszik olyatén árnyékkal is, me
lyet az árokpart vagy dülékeny fal nyújt, ennek tövében szin
tén boldog érzelmekkel költi el kosarának tartalmát, s miután 
letörülte morzsáit a tenyeréről, csak oly nyugodtan megy tovább, 
mint ki az „erdei magányban" töltözött. Ünnepeken a madri
diak kedves kirándulásnak tartják Aranjuezt. Kocsin 10 óra, 
mit a vasút rövid két óra alatt tesz meg. 

A regg édes, üde lehellet szárnyain köszöntött be. Mint
hogy a palotakertek még csukva voltak, a főutczán barangoltam. 
A házak mind földszintiek, kerttel az ablakok alatt. Elütnek 
egyéb spanyol építményektől, inkább a mi falusi táblabiráink-
nak, az ablakokon kiülő vaskosarakkal ellátott házaihoz hason
lítanak. Szobáik most nagyobbrészt üresek valának, mert ilyen-
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kor nem szokás itt időzni. Várták Krisztinát, a királyné anyját, 
amikor más urak is szoktak idevonulni, s ekkor rendszerint kis 
időre élénkség villan keresztül. ÍTem gondoltam, hogy 10 nap 
mulya csakúgy nem lesz övé a pompás nyárilak, mint nem az 
enyém. Irtóztató illustratioja ez a mulandóságnak, a „todopasa" 
(minden elmúlik) oly közönséges, elkopott, s mégis mindig uj 
szólamnak. A széles utcza végén templom áll. 

A főtéren van egy arcadokkal diszitett palota, melyet 
Izabella-palotának neveznek. Az ivcsarnok tegnap este ki volt 
világitva, szép tüzes sort képezett. A terjedelmes piaczon van 
egy hatalmas ugrókút, meztelen alakokkal, pajkos iste
nekkel, amint ez uri kertekben már szokás. Ezen tér dí
szét egy szent Antal tiszteletére szentelt templom is képezi. 
Közvetlenül a térről van a bejárás a főpalotába, melynek két 
homlokzata van, a város és a vasút részéről is. En az utóbbi 
oldalról kerültem be. 

Aranjuez fő része, kincse, központja a nagy palota, melyet 
Tajo folyó körülmos, azért neveztetik e palota kertje jardin de 
la Isla, azaz szigetkertnek, mert egyrészt a folyó, másik oldalon 
Tajo csatornája folyja körül. A város felőli homlokzat, előtt vi
rágos tér van, hol minden virágágyat kis patak vesz körül, eme 
vizkészületek nélkül itt a napsugár mindent felperzselne. Van
nak ugyan a virágok közt cziprusok, de csak 8 akónyi hordó-
gömbölyüségre engedik nőni, azontúl kegyetlenül lemetélik a 
feltörekvő gerezdeket, ez okon nagyfejű törpéknek látszanak, 
árnyékot nem adhatnak. Láttam egy kutat, mely szinig volt 
tele, s a viz benne bugyborékolt, kivetvén a kútgádoron időn
kint annyi vizet, amennyi a tér öntözésére szükséges; ezt vala
mi gép tolja föl. A tér közepén vizkörnyezetben szobrok két 
oszloppal, melyeken az ismeretes J7plus ultra" szavak arany be
tűkben ragyogtak. Ezen virányos tér, virágainak gazdagsága 
miatt sok utazónak legjobban tetszik; igy korán reggel, az 
enyhe üde lehellet idején, kedves is az ittlét; hanem délben 
csak ernyővel járhat rajta az ember, különben fejnyilalást kap. 

Egy szép hid a főpalota parkjába vezet. Ez már aztán 
erdei magány, altató morajjal, csevegő patakokkal, sudaras fák
kal, édes illattal Itt a művészet egyesült, sőt versenyzett a ter
mészettel, vagy mint egy spanyol vers mondja, kimerültek: 
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Donde natura y arte en conapetertcia, 
Lo ultimo pusieron de potencia. 

Gomez de Zapia. 

Hiányzott a csalogány dal, de ezen lágy költőiséget, a re
gényes hangú palotaóra harangja pótolta tompa kongásával 
Hat óra volt, egy gyönyörű nap reggele. A kert franczia modor
ban van tartva, sorba nyesett fákkal, bokrokkal, messze ma
gasba nyúló platánokkal, melyek öblös iveket alakitnak, s át-
hatlan árnyékkal kedveskednek. Hol együvé futnak az utak, 
márványpadok, kőszobrok, hamis istenek hermái fogadják a 
vándort. Pihenőknél rendesen a szemről is gondoskodtak ugró-
kuttal, mely szenderitő locsogással álommal kinál. Mentem vagy 
félóráig benne, de nem jutottam végére, patakok, cserjenégy
szögek, myrtusharasztok váltakoztak, itt-ott vizigazgató kertész
legény mutatkozott, hanem azért nem jutottam végére. A folyam 
mesterséges cascadokon megy keresztül, miáltal az erdei csönd 
egyhangú mormogással telik meg ; hogy itt holdvilágos éjeken 
álmadozni, vagy épen forradalmi csoportokat el lehetett buj
tatni, mint IV. Károly alatt történt, nagyon természetesnek 
tűnt fel. 

A palota Herrera terve szerint készült, kétemeletes, 
(szegletén három emeletnyi) gránit- és téglából van épitve. Lát
tam ugyan elég ennél nagyobb királyi palotát, hanem mint 
nyárilak ritkítja párját. Csak kevéssel kisebb Versailles-nál. 
Vasút felőli oldalán két szárnya van, ezek közt a főbejárás; itt 
járnak elő a hintók. Minden itt oly széles, oly terjedelmes 
utczákkal, terekkel van ellátva, hogy az uri lovaroknak épen 
nem kellett ügyelniök, hogy falusias buzgalommal jól kitérje
nek a kapunak; van hely elég kitérni a száguldó fogatoknak. A 
királyi berezegek itt gyakoroltattak a 1 óhajtás nemes művészeté
ben.Minő fontos szerepetjátszott a herczegek nevelésében a lovag
lás, lóhajtás, torna, kitűnik Don Carlos nevelőjének: Don Gar-
cia-nak tudósításából, hol azt állítja, miszerint az ifjú Don Car
los oly ügyetlen és vigyázatlan a lovon, hogy nem is engedik 
sokat lovagolni, veszedelemtől tartva. Hanem e szép tereken 
most csak egy talyigás embert láttam, ki a palotától nem mesz-
sze levő, ujépitésü malomba (fabrica de harinas) igyekezett. A 
palota előtti téren egy kertészgyerek mutogatván egyet-mást, 
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virágokat, az összevissza gabanczolt vasesatornákat, melyek 
mindenfelé elhordják a vizet; amint elbúcsúztam tőle, nem akar
ta elfogadni a quartokát, rá kellett kényszeríteni, a midőn ud
variasan megköszönte. 

Hátra volt még egy nagy kert, mely szintén a Tajo men
tében vonul el, jardin del Principe, herczegi kert. Vacsrácsozatu 
kapuján bementem, s az udvarias őr beigazított, hogy merre 
menjek, hogy a pavillonokat és a dolgozó házat — casa de lab-
radot — láthassam. A kert lehet egy óra járásnyi; angol mo
dorban van mi vélve, s ez által a természet, a fák pompájának 
kifejtésében nincs akadályozva. Platánok, jegenyék, szilfák, 
akáczák magasba törekednek, s a festők számára is irigyelt cso
portokban ingatták lombdus sudaraikat. Kövecses utak labyrin-
tokba vezetnek, melyeknek falait délszaki csalit, ismeretlen ha
raszt képezi. Nem csak a duslevelü cserjék, hajló ágak okozták 
az enyhe árnyat, hanem a szerteszét futkározó erek is, melyek 
nem tudom minő gépezettel, az egész kert virágágyait, rétjeit 
öntözik, s a tavakat vizzel töltik meg. Zuhatag-moraj, patak
csörgés hívogatva marasztalt, de én mint bolygó zsidó, czélorn 
felé igyekeztem. A nap jó magasan volt már, de a lombsátorokon 
át nem hatolt, az üde, melltágitó levegőt meg nem szánthatta 
még. Hol az ut kiért a fák közöl, s elmaradtak a bokrok, a meg
nyílt sikon faragott kövekből öszállitott diadalivet láttam. Ugy 
véltem, hogy ez már a bejárás a „műhelybe", hanem ismét el
ágaztak az utak, s ujolag a mappa szerint (a véletlenbe) kellett 
indulnom, az őr által kimutatott irányban. Egy kanyarulatnál 
a kertész felügyelete alatt munkások dolgoztak, ettől megkér
deztem az útirányt, mire ő maga vezetett egy darabig. Jó szelid 
emberke volt, emlité ő is, hogy várják Krisztinát, s e miatt 
egyetaást igazítanak; kiemelte mennyivel szebb Aranjuez, La 
Granjanál, hol szintén van királyi nyaraló, magyarázta a kü
lönféle angol fecskendőket, melyek sok ölnyi hosszúságú töm
lőkkel ellátva, egy fűszálat sem hagynak nedvesség nélkül, A 
néhány quartot kis vonakodás után valódi grandezzával tette 
zsebre. Egy tó közepén két chinai pavillont láttam, s közleke
désül csónak lengett a hinártelt habokon. Elvégre a casa del 
labrador-hoz értem. 

Negyedik Károly király itt élte napjait gyermekes mulat
ságokban. A tavakon flották úsztak kis deszkákból összetákolva 
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papirkatonákkal, melyeknek vizre szállítására sok szolganép 
tartatott. És inig a király a tóparton vagy Tajo mellett kedélye
sen mulatott; addig Godoi kormányzott. Egyéb örömek közt, a 
királynak az a vágya is támadt, hogy dolgozó házat épit magá
nak, hogy igy szemet ne szúrjanak a palotában a foró, faragó 
eszközök. Elejénte csak egyszerű parasztház terveztetett, hanem 
biz ez kezei alatt palotává nőtte ki magát. Csinos, emeletnyi pa
lota, melynek két szárnyát Szobros korlát köti össze. Velasquez 
freskóit s egyéb drágaságait emlegetik az utikönyvek. Sietős 
léptekkel ép be akartam rohanni, amint az ajtó elé kerülök, egy 
hatalmas komondor ugrott elém, mire még sietősb mozdulattal 
elfordultam s utána láttam, hogy merre van a kerékvágás. Ez 
ugyan megszabdalt volna, ha nincs lánczra kötve. Jó messze 
voltam, mire vissza mertem nézni, s a palotát kívülről legalább 
megbámulni. Ilyképen mind a három nevezetes épület belsejét 
megnézni elmulasztottam, pedig főleg ez utolsó sok ritkasággal 
dicsekszik. Az előbbieknél az idő hiánya, mert délután már az 
Escuriálban szándékoztam lenni, itt meg a komondor akadály-
zott a bemenetelnél. Igaz, hogy a többi palota megnézésére Írás
beli engedély szükséges, hanem ezt mindenkinek megadják. 
Búsan megtekingetve a házat tájával együtt, tovább mentem, 
azzal vigasztalva magam, hogy hiszen a szobák látása olyany-
nyira haszontalan; tavaly Parisban a luxemburgi palota, hotel 
de la ville (városház) és Versailles termein hajtottak keresztül, 
s most a senatus félkör-alaku termén kívül, mely a luxemburgi 
palotában van, semmire sem emlékszem. Mikor az őr, aki ter
mészetesen utálja már a sok látást, folyvást kulcsait csörgetve 
odább tuszkol, kinek lenne akkor érkezése valamit megfigyelni ? 

Aranjuezben minden utazó Don Carlos-ról elmélkedik, 
mivel bizonyos ideig itt lakott, és Schiller híres színmüvének 
részben ez a történeti helye. Ennélfogva én sem hagyhatom 
emlitetlenül ezt az embert, ki nem csak életében, hanem a tör
ténelemben is enfant terrible volt. Nagyratörő lelket, szellemi 
fensőséget, a protestantismus martyrját csinálták belőle, és Schil
ler a költészet zománczával is bevonta a valótlan és gyökeresen 
alaptalan felfogást. *) A rikító ellenmondást elvégre megsokal-

*; História de los Protestantes Espanoles. Adolfo de Castro. Cadiz. 
1851, Helyes nézeteket e tárgyban terjeszt, Stirling : V- Károly zárdai étete 
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iák a protestánsok, és ők magok kezdték az eredeti kútfőket 
tanulmányozni, kiadni, mire kitűnt, hogy Don Carlos ép ellen
téte annak, amit a pártos történelem róla eddig hirdetett. Még 
mikor a koronáról leköszönt V. Károly S. Juste-ba ment, s Val-
ladolidban megállapodva, eléje vezették unokáját, a 11 éves 
gyermeken már is feltűnt a lelki betegség, mely nem csak a ro
konságot, hanem a rendeket is szomorúsággal töltötte be. Mo
gorva, szenvedélyes kedélye folytonos harczban tartotta őt ne
velőivel, már ekkor kitűnt gonosz érzülete, mely egész életét 
jellemzi. A regényesség oly varázszsal fedte be, minőt az élet 
semmiféle pályáján nem nyert volna. V-ik Károly is elszomoro
dott a vásott gyerek látásán, erősen ajánlotta a vessző használa
tát; ha fején be nem megy a tudomány, a bőrén kergessék át ; 
mind ezt környezete, mely a császár minden indulatát, szempil
lantását följegyezte, többször Írásban hagyta. Grarcia deToledo, 
Don Carlos nevelője desperatus nyilatkozatokat küldött Juste-

, ba, az öreg fejedelemhez az unoka zabolátlan természete fölött. 
Beteges, mert éretlen, nyaffadt, ádáz, elnyomorodott alaknak 
festi, kiből hőst faragni egyáltalában lehetetlen. Föltünteti el
lenszenvét a könyvek iránt, tanulni váltig nem akart. Néha oly 
dühös volt, hogy orvosok elé adták állapotát. Lovagolni, vivni 
sem tudott, amit ugyan akármely kamasz könnyen megtanul. 
Olyannyira falánk volt, hogy utóvégre ez okozta halálát. 1562. 
az alcalai egyetemben egy lépcsőről leesett, amikor fejét erősen 
megsértette, a rákövetkezett betegségben csaknem elhalt, s Fü
löp nem csak orvosokat, hanem szent ereklyéket is hozatott, 
ezektől is reméllve egészségének helyreállítását. Bizonyos, hogy 
Fülöp gyöngéd atyai szeretettel viseltetett iránta, és minden ha
ragja szánalomban olvadt fel, melyet szerencsétlen gyermeke 
felett érzett. A mostoha anya és Don Carlos közti viszonyról a 
terjedelmes archivalis kutatások semmit sem tudnak, hanem 
igenis azon csapodár életről, melyet a 23 éves főherczeg elkö
vetett, s emiatt meg is botránykozott a nép. Madrid utczáin is 
átvonult nem egyszer korhely czimborákkal; egy ilyen alka
lommal folyadékot öntöttek a főherczegre, mire a házat feldu-

S. Juste-"ben. Angolból fordította Kayser. Leipzig. 28 145tf lap. — Bannistark 
(szintén protestáns) spanyol'utazása : Mein Ansflug nach Spanien. Eegensb 
1868, 547. kk. * 
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látni parancsolta, s lakóit kardra hányni* Ezen kegyetlen
séget csak az által lehetett elhárítani, hogy egy pap, az oltári 
szentséggel a házba vonult, mikor a szolgák a durva parancs 
teljesítése végett megjelentek. A csizmát, melyet a szegény 
csizmadia szűkre csinált, levesben volt kénytelen elkölteni. Ne
velőjét is megütlegelte. Espinoza bibornokra gyilokkal rohant, 
mert egy kedvencz színészét kiigtatta az egyházból. Merő al
jasságokat követett el. Utóvégre apja ellen támadt, a Németal
földet magának akarván meghódítani. Terveit Don Jüan d' 
Austria színleg javalta, de atyjának elárulta, mire, ép mikor in* 
dúlandó volt, 1568-ki jan. 18. éjjel szobájába ment a király, s 
elfogatta. Don Carlos öngyilkosságról gondolkozott, de mene
külést remélve, inkább tűrte a pert, melyet lázadása miatt nya
kába akasztottak. A pör megkezdését kihirdették az országban, 
mert Fülöp a törvény szigorát kész volt rá alkalmazni. A kül-
hatalmak, maga a pápa is esedezett érte, hanem mindez nem 
hangolta le az atya keménységét. Naponkint meglátogatta fiát 
s ilyenkor az atya és fiu közti gyöngéd vonzalomról beszéltek 
a jelenlevők, sőt súly osodván baja, ünnepélyesen bocsánatot kért 
atyjától, mire az meg is áldotta. A sok evés, töprenkedés, bo-
szuérzet utóvégre megölte, 1568-ki jul. 24-kén meghalt. Meg
lehet, hogy az ország integritása- és családa uralmára oly any-
nyira féltékeny Fülöp, — atyjának is ez volt egyik legfőbb 
czélja, — utóvégre kivégeztette volna lázadó fiát, ami antik jel
lemnek mondható, miután Don Carlos a birodalom romlását a 
a versenyző hatalmak örömére, oly hevesen megkezdette; ha
nem eme keserűségtől megmentette őt Don Carlos természetes 
halála. Ezt kell vallani mind addig, mig az ellenkezőt, tudniillik 
hogy kivégeztetett volna, csak némi valószínűséggel is bebizo
nyítható lesz, a mire azonban nincs kilátás, habár minden évben 
merül fel valamely állítólag titkos irat, mely erőszakos halálát 
vitatja.*) 

*) Múlt ó ?ben, Cajetano Manrique adott ki egy könyvet ily ezim alatt : 
.„Don Carlos a sunancasi okmányok szerint.^ Itt eretnek gyanánt elítéli őt az 
inquisitio, nyilván a lázadás miatt, voltaképen pedig szerelemféltesből; ez 
utóbbi állítás bebizonyított tévedés. Választás végett többféle halálnemet aján
lottak. Carlos habozott, mire selyemzsinórral négy ember megfojtotta. — Ezen 
évben is, ép mikor Simancasban időzött útitársam, szintén találtak egy titkos 
iratot, melyet nagy titoktartással másoltak, s beküldötték a történeti akade-

Spanyol út. 21 
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Itt kergették meg 1808. mart. 18. IV. Károly kalandos mi~ 
nisterét öodoi* t? kis Hja volt, hogy a gárda és a nép meg nem 
ölte. Csak azzal szabaditolta meg egyik barátja, mert kihir
dette, miszerint börtönbe vetette, hogy fel lehessen akasztani. 
Don Manuel Godoi de Faria, stb. (̂ van még vagy őt neve,) Ba-
dajozoan született 1767-ben, meghalt 1851-ben Parisban. Sze
gény hidalgó létére Madridban a testőrök közé lépett, s mivel 
jól tudott gaitárosni, csakhamar az udvarba került. Azután se
besenhaladt egészen a ministerelnökségig. Minthogy IV. Ká
rolyt rávette, hogy az 1795-ki bázeli békekötéshez csatlakozzék,, 
megkapta a „békeherczeg" czimet, principe del paz. A mint sze
rette őt a királyi család, miokonő viselte a jogart, ép ugy gyű
lölte a nép, s a gunydalok sikkasztásai- és cselszövényeiről, a 
nép ajakán máig élnek. Viszontagságos életének felette válsá
gos pillanata volt, mikor Aranjuezbea a királyi udvar jelenlé
tében, mely alkalommal a városban vagy 20 ezer idegen is tar
tózkodott, a gárda vezénylete mellett, csúfosan megkergették. 

Hanem hogyan nádalok én ki az angol kertből ? Az utak 
folyvást gömbölyödnek, ha tisztásra kerültem, végnélküli terje
delmes utak tárultak fel előttem; mikor érek ki innét? pedig 
kilenczkor indul a vonat. A kert városfelőli részén ép a ráeső* 

miának Madridba, talán e sorokkal egyszerre jelenik meg. Czime : Reláción 
de la vida y muerte de Principe Don Carlos de Austria, hyjo dt l S. M. Rey. 
B . f. I I . IrÓja: Fray Jüan Abitez Confessor del Principe mísmo. Sacose esta 
copia del Originál que existe en el poder de Fray Dombgo Augustín del orden 
de S. Domingo. S del mez de Julio de 1681. Tulajdonosa: Don Julián Marti
néi de Azellano, Calatraba. Ezen titkos iratban ugy állíttatik elÖ a dolog. 
Jiogy lázadás folytán, mint országhaboritó zendülőt törvény elé idézték, ha
lálra Ítélték, mire lefejeztetett. Még a hóhér is eltétetett láb alól; ugyanis ész
revétlenül Don Carlos gyűrűjét csúsztatták zsebébe, esküdözött a szegény hó
hér, hogy nem is látta a gyűrűt, de nem ha?znált, mint rablót őt is elitéltek, 
megölték, hogy tanuja ne legyen Don Carlos halálának. Szörnyű regényes 
íjesztöségekb el van megtömve az i ra t ; én humbugnak, csalásnak gondolom. 
Ha kihirdette Fülöp lázadó , birodalomszaggató fiának elfogatása, s hogy 
mint magán személy fog Ítéltetni: várni lehetett, hogy halálra ítélik, lefejez-
tetése nem okozott volna megdöbbenést; inkább emelkedett volna Fülöp igaz
ságszeretete, mint ki szive vágyait, igényeit, a rokonsági kötelékeket is a köz
jónak áldozza; nem látom be tehát, minek titkolózott volna ennyire, s fojto
gatta, fejeztette volna megbízott emberei által, és nem nyilván. Ezen titkos 
iratok szörnyen ellentmondanak egymásnak, tartalmuk tehát hitelt nem 
-érdemel. 
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zat mellett egy hatalmas fasor vonul el, nem néztem többé a 
csevegő cascadokra, csuszamló patokokra, árnyas ligetekre, me
lyekben párjavesztett madárka dalolt, hanem kettőzött lépéssel 
a „lombivezet" alatt, szépen simított ösvényen haladtam. Az 
örök illedelmesen köszöntöttek, jó Öregek voltak, nem látszott 
szolid arczaikon, hogy ők is söprüzték Grodoit, a quartokat ille
delmes köszöntéssel fogadták ; a kertajtótól vagy 100 lépésnyire 
volt szállodám. 

A mint a lakbért, — két frankot — fizettem, jött a mu-
ehacha — szolgáló — nagy kosár spárgát, karfiolt czipelt, ami 
Aranjuez specialitása, mit több utazó magasztalva emlit meg; 
ha nem vagyok magam, könnyen ott maradok egy „aranjuezi 
nap" végett, hanem miután nem termettem egyedül-utazónak, s 
igy könnyen honvágy, levertség, kedvetlenség lep meg, siettem 
a vasút felé. 

Itt is kifogást tettek a franczia pénz ellen, hanem használt 
a kérés; egy deli spanyol hölgy volt pénztárnok; nőpénztámo-
kot Spanyolországban többször láttam, de azon korban, mikor 
a ránczok az arczon barázdákká lesznek; ez utóvégre elfogadta 
a Napóleont. A pályaudvarban 10 akós olajkorsókat láttam, ép 
oly alakban, mint Pompejiben, s igy természetes volt, hogy ezt 
is, mint a spanyolok római eredetének bizonyítványát, menten 
följegyezzem. A fa hiányát ezen hatalmas agyag-alkotmány ok 
teljes sikerrel pótolják. Múltkor híre futamodott, hogy valaki 
megszánta azt a sok napsugarat, mely háztetőinken elfogy, mi-
hezképest olyatén szerkezetet talált ki, mely által azokat fel
fogni, együvé pontosítani lehet, s aztán gépek, kályhák fűtésére 
használni. Ez lenne áldás a spanyolra! Amúgy is méltó panasza 
van a nap ellen, hogy kiszárítja erdeit, veteményeit; ilyképen 
legalább némileg kárpótolná magát. De ugy vélem, ez is csak 
humbug 5 ha ez lehetséges volna, a spanyol már kitalálta volna, 
mert egy európai nemzetnek sem kell annyi hadműveleten törni 
fejét a nap ellen, mint a spanyolnak, és a fejtörés eredménye 
mindig üdvös találmányok szoktak lenni. 

A mint kiértünk a fák közöl, ismét a vigasztalan kopár 
sivatag mező, jobban mondva véget nem igérő pusztaság alkotta 
a láthatárt. A paloták elbújtak a fák mögé, s egy kis ideig zöld 
pont gyanánt árnyalt utánunk a huerta, hanem csakhamar a 
kiégett pusztán, gyéren álló vasúti házikók mellett, uratlan ma-

21* 



— 324 — 

gáiiyban találtuk magunkat. Kínosan terjeng itt a növény. A vá
rosba igyekező bevásárlók s vihogó lányok tették a harmadik 
hely személyzetét. A minő szerények voltak a spanyol paraszt
lányok, mikor egyedül léptek a waggouba, ép oly kitörőén, de 
illemesen pajzán ak, ha többen vannak. Hiszen nálunk is'nevet
nek, sikongatnak, a mikor csak lehet 5 ez szokott lenni a müveit-
ségre igényt tartó hajadanok könnyed társalgási modorának, 
vagy röppenő kedélynek balgatag kifejezése; hanem ezek a 
castiliai hölgyek, bakancsos ideálok, waggon-rengető visitozást 
vittek véghez. Szemeik forogtak mind a vadmacskáé, kezeik 
jártak, mint a kattagó gép tülekedő dorongjai, nyelvok darált, 
mint a repülő kerék, melynek nem látni küllőit. Beszedj ökből 
egy betűt sem értettem, mert amit el nem nevettek, annak is 
csak felét ejtették ki szóval, a többit, kézzel, szemmel és ser
kedő bajuszos ajakkal fejezték ki. Tizenegy felé megpillantot
tuk M a d r i d o t . 

Ekkor láttam legszebbnek a spanyol fővárost, mert palo
tái-és kupoláival mintegy felénk volt fordulva. Fönséges ezen 
látomány, mert a rohanó vaspályáról némileg benézünk a vá
rosba. Látva a kiégett halmos sikságot, Róma jutott eszembe 
nem ennyire kiégett campagna-jával. Éjszakról köríti a Grva-
darama-granithegység; mi délről jöttünk, mely felől apá lya 
egy szép ivet alakit, mintha a város szép tekintetét ízlelni kí
nálná, s a nyugatra eső pályaudvarba fut. 

E l E s c o r i a L 
Három óra lehetett délután, mikor a madridi dispacho tár

saskocsija kivitt az éjszaki pályaudvarba. Elmentünk a királyi 
palota mellett, mely a pályaudvarból fölséges látmány, mintha 
csak a budai királyi lakot szemlélnők a pesti partról. Jobbra 
irtóztató kaszárnya vereslett felénk, ez őrzi talán a királyi palo
tát ? Első helyre kellé váltanom jegyet, mert csak elsőosztályu 
kocsikat használtak ez alkalommal; ezen eljárás azonban a vas
úti Guyában, mely nélkül senki sem utazik külföldön, részletez
ve van, én mindazonáltal nappal akarván érkezni Escorialba, 



— 325 — 

elszántam magam a 22 reál költségre. Hat vonat tartja fen a 
naponkinti közlekedést Escoriállal. 

Siralmas, kiaszott lehangoló tájakat hasított apálya, érthe
tően beszélve a kínokat, melyekbe került a gránitkőbe vágni a 
pálya medrét. Gvadarama-hegységnek kifutói erős cuestá-kat 
alkottak, — kapaszkodókat; mig azelőtt a diligenciák nagy ne
hezen mászkáltak rajtok, a vaspálya vidáman szeli keresztül; az 
éles kiálló szirtcsucsok még magukon hordják a csákány ütés, a 
lőporrobbanás nyomát, Vagy félórai repülés után a táj vidámul-
ni kezdettt, vihar-edzett fákat, hideg-szokott cserjét termesztve. 
Egy állomáson las Rosas, hol a gép itatott, gránit-kőbánya van, 
itt fejthették valaha az Escorial-zárda épületköveit. Egy család 
itt leszállt, és a készen álló Öszvéreken tovább voltak indu-
landók, papa, mama, kisasszony, mindenik öszvérhátra ter
mett, s ugy törekedtek valami hegyoldali faluba, mert sze
kér nem való a százados vizmosások széditő örvényeibe, ha
nem csak öszvér. Egy ur vala útitársam; két órai szágul
dás után egy zordon hegyöbölben levő kupolára mutatott, 
mondván, iin ott van Escorial. Leszálltunk, s egy hatalmas om -
nibus, melybe 5 öszvér volt fogva, felvitt a hegyoldalba épitett 
városba, hol van a hires zárda is. A város két részre oszlik, az 
alsó város (de abajo), 400 lakóval, kéttornyú templomával, itt 
megy a vaspálya, a felső város (de arriba), mely 20 percznyire 
van az indóháztól, 2000 lakóval dicsekszik. Ez vala utam czél-
ja. A társaskocsi jóformán megtelt, mert a madridiak ide is sze
retnek kirándulni, ki ájtatosság, ki az üde lég élvezete végett, ki 
pedig a művészeti kincsek tanulmányozása kedveért. Elfogódott 
kebellel — talán először ez útban — közeledtem a világé nyol-
czadik csodájához, a mint a spanyolok nevezik, sőt egyik leírója 
Santos, a világ egyedüli csodájának mondja, unica maravilla 
(Madrid, 1667.) Fonda Miranda-nál, a zárda közelében megálla 
hangos bárkánk, én tehát ide szálltam. Lerakva a holmit, siet
tem a zárda felé, hogy legalább kívülről még ma bevégezzem 
szemügyre vevését. 

Az Escorial nevét a „kimerített bányád-tói vette, melyben 
hajdanta vasat ástak, A Gvadarama-hegység harántjára van 
épitve, honnét az egész halmos síkságot, környezve hegyektől, 
lehet belátni. Völgynek is nevezném, ha e szóval a sima talaj 
fogalma nem lenne összekötve, ez pedig bérczeks-hegyéktől kör-
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nyezett mélyedés, sziklatalajjal, melyen csak a gyalogfenyő és 
más törpe növény tenyész. A verőfényes nap borulatos alkony
ra változott, és kedve-hagyott ősz feküdt a tájon. Az éles fuva
lom fokozta a zordon tekintet mogorvaságát, ugy hogy bevallot
tam magamnak, miszerint vezeklésre alkalmasabb helyet nem 
választhatott a zárdába vonult király* A czifrázat nélküli koloss, 
a csupasz falakkal meredő kolostor öszhangzóbb háttért nem 
nyerhetett, mint eme szirthullámokon nagy erőlködve növekvő 
lombhullató fák. A környezet oly komor, oly életuntató, hogy 
eltaszítva magától az embert, ösztönszerűleg ég felé törekszik, 
hová a nyúlánk csúcsba végződő tornyok, mintegy ujjal mutat
nak. Az építők harmóniára törekvő érzületének, Escoriál ékesen 
szóló tanúja, mert mindenből kisugárzik a szándék, hogy ide 
bánatos elmélkedésre, méla merengésre gyűltek a szerzetesek, 
menekült a világ múlandóságait megunt király. 

Tudvalevő, hogy a zárdát II . Fülöp egy fogadalma követ
keztében építette. — 1557. aug. 10. megütközött S. Quentin-nál 
a francziákkal; a csata folyama alatt, mikor változó szerencsé
vel folyt a harcz, fogadást tett, hogy győzelem esetében szent 
Lőrinez tiszteletére; kinek épen ünnepe volt, nagyszerű zárdát 
fog építtetni. A kérelem meghallgattatott és a francziákat rémi-
tően megverte. Oly győzelem volt ez, a minőt a castiliai orosz
lány a franczia liliomok felett sem azelőtt, sem azután nem nyer t 
Az ellenséges tábor elpusztíttatott, mig innen alig egy pár száz 
ember hullott el; ágyú, lőkészlet, fegyverzet, mindent elfoglal
tak a spanyolok. V. Károly, ki ekkor már S. Justeben tartózko
dott, a győzelmet hozó hírnöknek drága aranylánczot ajándéko
zott örömében, mire hálaimák tartattak s nagymennyiségű pénz 
osztatott ki a szegények között. II . Fülöp teljesítette fogadalmát 
és oly módon, a mikép fogadalom teljesítve nem volt. A tervet 
meghatározta a rostély-alak, miután szent Lőrincz, Valentin 
császár alatt rostélyon megsüttetve, szenvedett vértanú-halált. 
Ezen alakot tartva szem előtt, készítette a zárda tervét és épí
tette Battista de Toledo, és utána Herrera, hires építész, kin ele 
sok monumentális mü őrzi Spanyolországban nevét. 

San Lorenzo el reál de la Victoria, „a királyi Lőrincz-zár-
da a győzelmesa

7 hatalmas négyszöget alkot, csupa gránitból 
építve s nincs is bemeszelve; a gránitnak nincs vedre szüksége, 
megküzd az az idővel, ezredéveken át. Az idő levi pede siklik 
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át rajta. Közepén van a kupolás templom kát tornyával, ezek, 
ás a szögleteken kifutó csiicsba végződő, négyszögű tornyok al
kotják a rostély lábait. A közbeeső épületek teszik a rudakat, 
melyekből áll a vasrostély, 22 belső udvar, melyek ugyan kicsi
nyek, némelyik alig 30 lépésnyi széles, ábrázolják a vasrostely 
ama nyílásait, melyeken átnyúlt a láng. Az épület akármely 
homlokzatának szélessége 280 lépés. Az ablakok négy sorban 
vannak, és a tornyokban ezenkivül meg négy ablaksort vettem 
ászre; ezeknek számát 2000—3000-re teszik. Van tizenöt kapuja 
és agyagpalával van fedve, mi ugy tűnik ki, mintha pléhezve 
volna. Magasságát 60 lábra teszik. Minthogy a rostélynak nyele 
is van, a pályafelőli részen kinyul egy épület, mely épen oly 
arányban van tartva, hogy fogantyúnak lehet nevezni. Két ol
dalán nyilt tér vagyon kőkorláttal, s azonkívül magas egyenlő 
ápületek emelkednek, melyek azelőtt a kolostori és királyi sze
mélyzet lakhelyei voltak, most majd kormányi raktárak, majd 
magánosok' lakai. Ezek szintén agyagpalával a zárdával 
egyenlően fedvék, miáltal a zárda dimensiói növekednek. Mind
ezeket legott megjártam, sőt a kolostorba is beléptem, hol két 
nyájas pappal találkozva, másnapra engedélyt is kértem mise
mondásra. Azonnal megadták, de sajnálkozva mondták, hogy 
sötét levén, immár nem lehet megnézni a kolostor nevezetessé
geit. Nem is vágytam erre, csak külsejét vettem szemügyre, 
hogy másnap kizárólag belsejével foglalkozzam. Habár óriási 
épület, azonban nem igaz, a mit Lorinser mond, hogy fölülha-
adná a Vatikánt, akkor sem, ha melléképületeit is tekintetbe 
veszszük. 

A borulatos ég sietteté az estbomály sűrűsödését*, én tehát 
az ál 38 széltől is űzetve, a koldussorok közt haza felé vágtattam. 
A kolostori melléképületek egyikén nagy falragaszokat láttam, 
közelebbről megnéztem, színház volt; azonban nagyon viselt ál
lapotban voltak a falragaszok, tehát ama következtetésnek 
engedtek helyet, hogy hihetőleg csak mikor sok vendég érkezik, 
tartanak előadást. Miranda-szállodám tekervényes folyosóin egy 
aprócska szobám volt, gyékény függönyökkel. 

Ablakai kis udvarra nyíltak, s ugyan oda szolgáltak az 
alanti konyha ablakai is, azokon szünet nélkül pergő asszonyi 
nyelvek keleplése hangzott felém. Az élénk zsivaj kissé felvi
dámított levert lelkületemben. Sokszor történt az, hogy midőn 
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magam jártam, minden ok nélkül, ha senki sem bántott is, vi
gasztalan érzület, bánatos hangulat szállt meg. 

A mi jégverés a virányos mezőn, az a kedvetlenség, inger
lékeny kedély az utazóra nézve, mert ilyenkor semmi sem ér
dekli, minden unalmára van, ezen órák el vannak veszve, mert 
nem csak elpattognak róla a benyomások, hanem terhére van 
önmagának. Es mig otthon ilyen hangulatban*a hivatásos köte
lesség teljesitése a gyógyszer, utón még is az emberek közt kell 
maradnunk. 

Azt tapasztaltam, hogy valamennyi jó kedély hangulatot 
vagy örömet, a mely az utón ért, rendesen ilyen lelki mere-
vüitség előzött meg, azért nyomorúságos helyzetemben ezen 
sokszor tapasztalt egymás-utánnal vigasztaltam magam. Vajmi 
nagy áldás ilyenkor egy habzó kedélyű útitárs, olyan szüksé
ges ez, mint a pénz, mert enélkül sem lehet útra kelni. Ezen 
meggyőződésemnél fogva, határtalan bámulatom tárgyai mind
azok, kik mégis csak maguk szeretnek utazni. 

Nekem a korai fölkelés közönségesen erőbe kerül, vagyis 
valódi elszánt kitörés — heldensprung ; hanem utón kiváló él
vezetem, leginkább azért, mert testben lélekben felüdülve, a ke
délyhurok mind felhangolva, az emlékezet a fényképek elfoga
dására elkészülve, mint szenvedélyes vadász, prédára indulha
tok. Zordon reggelre ébredtünk, sőt egész nappal sem láttuk a 
napot, hanem a lélek ruganyos3ága sokkal aczélosabb volt, hogy 
sem a mogorva idő lesorvasztani birta volna. 

A háznépség még aludt, mikor én kimenetelre tettem ké
születeket. A folyosók s általán a ház oly zagyva terv szerint 
tákoltatott össze, hogy habár a pinczér vezetése mellett felha
ladva, mint rendesen, megfigyeltem a tájékozási pontokat, most 
lehetetlen volt a tájékozás. A sok ajtó, lépcső, ablak merőben 
szeszély szerint volt elosztva. Egyedüli kisegitőm volt e csend
ben a folyosóra is kihallható hortyogás, ahol ez zúgott, oda be 
nem nyitottam. Elvégre kitaláltam az utczára, s egyenesen a 
templomba siettem. 

A zárda és templom fő bejárata a hegyoldali részen van * 
Három kapu közöl a középsőt választjuk. A fölséges homlokza
ton ragyog szent Lőrincz aranyozott szobra. Az óriási ajtó 
aranyozott szegekkel van kiverve. Átlépve a küszöbön egy té
res udvaron voltam, honnét van a bejárás a templomba. 
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Ezen udvaron, mely legtágasb, szokta volt hallgatni a ki
rály örserege a szentmisét, mely a templom bejárása felett, egy 
nagyablaku kis kápolnában, a Benvenuto Cellim által vésett 
feszület lábánál szolgáltatott. A tér közepén álló katonák lát
ta t ták itt a miséző papot. Ezen udvarra nyilnak a papnövelde 
ablakai, kis klerikusok dugdosták fejeiket ki, s mutogattak a 
kopogó lépéseivel viszbangot keltő vándorra. 

IL Fülöp a Jeromos-szerzeteseknek adta e zárdát, kik 
Spanyolországban előkelő lendet képeztek. Sok tudóst és szen
tet számítanak évkönyveik. S.-Juste-ben is, hová V. Károly ve-
zekleni ment, szintén hyeronimiták voltak. Eredetök a 13—14-ik 
századra esik. Ekkor történt, hogy a remeték felkarolták a tár
sas életet, főnököt választottak, és valamely szent védnöksége 
alá helyezték magukat. 

Nagy része szent Jeromost választotta, mire nemsokára 
Portugál, Spanyol,- Olasz- és Németországban voltak Jeromos-
rendűek, anélkül azonban, hogy egymással össze volnának köt
ve. A spanyol hyeronimiták szent Ferencz harmadik (világiak
ból álló) rendjéből keletkeztek. Néhány ilyen tertiarius a spa
nyolországi vadonokba vonult Istennek szolgálni; csakhamar 
nem csak csodálóik, hanem követőik is voltak, mire riem sokára 
társas életbe sorakoztak, és együttlétüket XI. Gergely pápa 
1274. megerősítette. Eletszabályul kitűzte szent Ágoston regu
láját, ruhájok fehér, vörhenyes barna scapulárral és eaputium-
mai. Zárdáik a tudományok, a szent élet menedékei voltak. 

Quadeluppe monostoruk Estremadura-ban nevezetes bu-
csujáróhely. 1415-ben tartott egyetemes káptalanukba már 25 
zárda küldött követeket. Egy protestáns iró mondja, hogy eme 
szerzetesek felebaráti szeretete és alamizsnálkodása kibékítette 
őt a szerzetesekkel (Stirling.) Ezen nagyhírű szerzetesrend 
számára építette II . Fülöp e zárdát, hová legott 200 egyént 
meghívott. Sőt az .építésnél is egy szerzetes Antonio de Villa-
castin tanácscsal szolgált. Ezek dicsérték itt az Istent 1835-ig, 
amidőn eltöröltettek a szerzetesek, és igy ezek birtoka, nagysze
rű majorságaik elkoboztattak. 1854-ben ismét behozták, hanem 
alig egy évi tartózkodás után el kellé vonulniok. Azóta 
van e nagyszerű épületben 17 káplány, kik végzik az isteni 
tiszteletet, együtt mondják a karimákat, és egy főnök alatt a 
zárdában laknak. Van itt továbbá egy nagyfczeiü királyi colle-
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gium ifjak számára, 20 tanár vezetése mellett, kiknek neveit ép 
az nap kitették a bejáratnál, hirdetik oct l-re az előadások 
megkezdését; egytől-egyik doetoroknak vallották magukat. Vég
re van itt papnövelde, nova több megye küldé növendékeit. 
Mint hallom, ezt is felforgatta a forradalom; erre már nem kép
zelhetek más okot; mint talán azt, hogy a collegiumot Izabella 
királyné, nevéről nevezteté. Ha ez igaz, emez intézkedés keve
réke az ördög és szamár tanácsainak, mert ez egyenlően ádázul 
gonosz és buta eljárás. 

. . .Quod nee Jovis ira, nec ignis nee potuit ferrum, nec 
edax abolere vetustas . . • 

lerontja majd a forradalom. 
Az udvaron állva, előttem volt a templom két tornyával, 

s ezek mögött a kupola. A homlokzaton hat ószövetségi király
nak, Manasses, Dávid, Salamon stb. szobrai embernagyságban 
látszanak. Amint Salamonról a zsidó templom jutott eszembe, 
felkiáltottam: eeee plus quam Salamon hie! (Máté 12, 14.) Na
gyobb Fülöpnek, mint Salamonnak dicsősége! A doriai oszlo
pos csarnokokban két fekete gömbölyű márványon latin felira
tot láttam, melynek betűszerinti magyarsága ez: Epiteni kez
dették 1563-ban, szent Lőrircz előestéjén, pridiefestum B.Lau-
rentii, és 19 év múlva bevégezték, mire 1582. aug. 30. felszen
telését ünnepelték. Jegyzeteimben 1585 áll, hanem inkább hi
szek a könyveknek, mint szórakozott jegyzeteimnek. Azt mond
ják, 6 millió aranyba került; a sirbolt s több királyi szoba csak 
III. s IV. Fülöp alatt öltötte fel jelen pompáját. 

Mint mondám, szürke gránitból van cpitve merőben négy
szögű faragott kövekből; ez okon az épület sötét, miután csu
pán a boltozat van meszelve, mely egyedül épült téglából. 
Ugyanilyen a templom, ez hasonlag szürke falakkal bir, csupán 
menyezete és a kupola bir nevezetes freskókkal. A templom 
még csukva volt, csupán a rácsos ajtó, melyek mind az egész 
házban a rostély alakját hordják magukon, volt nyitva. Egy 
asszonykával imádkoztunk az ajtónál, mely csak fél hét órakor 
nyilt meg, habár az oltároknál misék tartattak. A mellék nagy
oltárnál énekeltek a növendékek orgonakisérettel. Nem értet
tem ezen elzárás okát, pedig különben az escoriaü isteni tiszte
let, lényegtelen részeiben is legkevésbbé terel a miénktől. Amint 
felnyitották, egy pillantásra láttam az egész bazilikát. Az esz-
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tergami bazilikához hasonlíthatni, csakhogy egy negyeddel ki
sebb, és kupolája nem is hasonlítható a mienkhez, sem világos
sága tömegét, sem terjedelmét tekintve, de viszont az Escorial 
mellékhajókkal dicsekszik. Görög kereszt alakra van építve, a 
kar épen mint nálunk hátul a bemenet felett van, s igy nem al
kalmatlankodik a Spanyolhonban szokásos coro a templom 
közepén. A kupola magasságát a kereszt csúcsáig 330 lábra 
teszik, A kar menyezetén, melyet Cambrasi Lukács festett, a 
dalzengő szentek merev mozdulatlanságban nem tesznek kelle
mes benyomást. Van 40 oltára, melyek nagyobbrészt fülkékbe 
helyezvék. Számos oltárkép remekbe készült, nekem egy beth-
lehemi éj tetszett legjobban. A szentmisét a szentség-kápolná
ban mondottam, mely a bemenettől jobbra van. Ez egészen sö
tét helyiség, három kis ablaka színes szövettel, melyre rózsák 
voltak festve, vala bevonva, az oltáron alig vettem ki a szent 
szűz szobrát. Hanem ezen titokteljes homály, hiszen az idő 
amúgy is zordon vala, nekem jól esett Sokat forgott emlékeze
temben az oltár tövében az épitő király, kit tántoríthatatlan 
vallásossága miatt én nagyra becsülök. 0 is harczolt a pápával, 
de azért vallásossága kárt nem szenvedett. Mert elvégre legma
gasztosabb az, midőn az erőteljes férfi hajtja meg fejét az isteni 
vallás igája alá. Nőknél, mondja egy jeles író, és gyermekeknél 
ijedékeny félelemből, szorultságból, gyámoltalanságbói szárma
zik a jámborság, férfinél a meggyőződés erejénél fogva. Azért 
tűnnek fel előttem V. Károly és II. Fülöp nagyoknak, mert ha
talmok tetőpontján, trónjok fényében is az isteni félelem nem 
távozott tőlök. Annyiban boldognak mondfható eme, nagyobb
részt szerencsétlen fejedelem, hogy az oltárok imái ezredéveken 
át fognak a túlvilágon lengedező lelkére enyhet esdeni, és ha 
romokban is, de babyloni, persepolisi romokban fog róla szólani 
e kőkolosz. Es mindenha lesznek emberek, azok is, kik eme 
gránitok legutolsóján pihenni fognak, kik imát mondanak a ki
rályért, ki az Isten dicsőségére Salamonénál szebb templomot 
épített. Eme kápolnában áldozók számára folyvást be van te
rítve az oltárkorlát, én is három nőt áldoztattam. 

Mise után azt mondották, hogy 11 órakor lesz az általános 
körül vezetés, addig tehát meg kell emészteni a templomot és 
sekrestyét, miután a monostor egymaga három órát fog igénybe 
venni. Az obligát csokoládé erős kitartást öntött belém, valódi 
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éhommal feküdtem neki a látandók tömérdek voltának. A szál
lodai népség európai hidegséggel bánt velem, mint nagy váro
sokban szokás, miután itt nemcsak sok idegen utazó, hanem a 
madridi polgárság is gyakran ténfereg, pedig én megszoktam 
Spanyolországban a gédelkedést. 

Kis sétát tettem a városban, melynek tisztaságáról épen 
nem adhatnék bizonyítványt. Benéztem a zárda kertjébe, mely 
a hegyoldalon menedékesen a völgybe terjed, ez is a pusztulás 
nyomait hordja magán. Egyik részében még megvannak a mér
ges zöld myrthusfigurák, kőmedenczék, hanem nagyobb részé
ben 5 csüggeteg lombjaikat busán ingatták a fák. A koldusok 
sokaságában feltűnt egy fiatal vak leány, ki nem jajgatott, 
csöndesen ült, hanem aki csak látta, szánalomra indult iránta. 
Az erős napsugár igen sok embernek veszi el szeme fényét; 
ugy látszik, idegeneknél az elmére van behatással, mert van
nak, kik állították, hogy ez a sok templomba járástól szárma
zott, miután a templomok sötétek. 

Minthogy itt mindennap tar tátik öreg mise, jelen voltam ; 
előbb elvégezték a karimákat, nagy lassan, épületes komolyság
gal. Azután illő segédlet mellett kivonultak az oltárhoz, mely
nek hat márványlépcsőin elhelyezkedtek. A miséző pap épen a 
sírbolt ékköve felett állt, a hova szintén el fogunk menni. A 
karon van két orgona, de csak egynek kíséretében szólt az 
ének. A csengetést a choruson végezték, beharangozásnak le
hetne mondani; egy kerékre 18 kis csengetyü van kötve, ezt 
forgatták körbe, ami öszhangzó csendülést vitt véghez. Mért 
nem láttam én ilyesmit gyermekéveimben, mikor szenvedélyem 
volt még a harangozás ? Minő lángeszű fölfedezésnek tartottam 
volna én ezen intézkedést, mely szerint egy rántással 18 csen-
getyüszivet hozhatni mozgásba. 

Az oltár-háttábla — retablo — három oszloprendet képez 
korintbi, doriai, joniai Ízlésben. Ezek közt hatalmas képek 
ielyezvék el, egy szép szűz Mária még világol emléke
zetemben. A retablo és a szentély falai márvány-és j áspistól 
ragyognak, -^z oltár két oldalán, azon magasságban, hol az 
oratóriumok szoknak lenni, van egy hosszúkás üreg, márvány
béléssel, hol sajátszerű csoportozat ötlik szembe. Jobbról van 
V. Károly térdelő aranyozott bronz szobra, összetett kezekkel a 
szentséget imádva. Környezetét teszik ugyanazon anyagból, 
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Izabella neje, (Fülöp anyja) donna Mária, Eleonóra és még egy 
nő. Balra ugyanily helyzetben II. Fülöp, negyedik neje Anna, 
Izabella, harmadik neje, Mária első neje, Don Carlos fiával. Az 
alakok finom aranyozásban, ember nagyságban látszanak. Eme 
remekmüvek hatása nagyszerű; készítette Leoni. Itt van elég 
de izlésteljes czifrázat; a templom egyébként a döbbentő egy
szerűség által tűnik ki, pompája komoly, formái szabályosak, 
mintha egy gránitsziklából vésték volna, ez okon ünnepélyes 
hangulatot kelt a szemlélőben. A festményeket a barna gránit
hoz képest, szinte tulfinomnak mondhatnók. Ugyanezt kell állí
tanom a két finom kivitelű szószékről, melyeket 1829-ben hete
dik Ferdinánd csináltatott. Alabástrom és aranyozott bronzból 
vésve, egyiken az evangélisták, másikon az egyházatyák ábrá
zol vák; ünnepélyes misék alkalmával innen olvassák az intel
met és evangéliomot, ez okon a szentély első pillérem alkal-
mazvák. 

Miután a templom minden zugát megszemléltem, a sekres
tyébe vonultam. Ez egy pompás terem, telve a legdrágább ké
pekkel. Láttam a misemondó ruhákat, a himzés rajtok olyan 
szép, mintha csak finom festés volna. Ezen alakok messze felül
haladják azt, a mit e tekintetben valaha láttam. A sekrestye 
végén van egy nagy kép, melyet háromszor egy évben lebocsá-
tanak (lesűlyed) és meglátszik a márvány és jáspissal fedett 
kápolna, melyben egy hatalmas ezüst goth tabernaculum (szent
ségtartó) őriztetik. Egy öreg ur látva papi voltomat, bevitt a 
kápolnába, egy spanyol, medinai pappal, ki testvére fiát az itteni 
papnöveldébe hozta. Ezen helyet sánta forma-nak nevezik. 
Ugyanis itt egy szentelt ostya őriztetik, melyet 1592. Gorkum-
ban lábbal tapostak a zvinglián eretnekek, mire rajta vérnyo
mok keletkeztek, melyeket mai napig látni. Ezen „szent alak44 

háromszor kitétetik tiszteletül. Ugyané kápolnában van kitéve 
a zászló, mely a s. quentin-i csatában lobogott és hallotta a győ
zelmi rivalgást. A „sánta forma" történetében azt is emlité az öreg 
ur, hogy bizonyos ideig Bécsben őrizték, Escorialba, nem em
lékszem mikor, II. Rudolf kormánya alatt hozták. Ezen kápol
nát — mint valami ékszekrény, oly gyönyörű — közönségesen 
nem mutatják meg az idegeneknek. 

Hasonlag kiváló kegynek vettem, hogy hármunkat beve
zetett az ereklyetárba. Minthogy némely másvallásuak ezekből 
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csúfot űznek, egy hozzánk csatlakozott úrtól kérdezte, hogy 
minő vallású, nem zsidó-e ? Prostestáns volt, és igy bementünk 
mind az öten. Kis szoba, hanem telve van legkülönösebb dol
gokkal. Szent Teréz önéletíratának sajátkezüleg készített pél
dánya. A kézvonás ép olyan, minőt munkáinak a Migne-féle 
kiadásának 1 kötetében láthatni. Szent Lőrinez vértanú csontja. 
Bethlenemben megölt gyermeknek csontváza. V. Károly oltára. 
Urunk ruhája vérnyomok&al. Legjobban érdekelt árpádházi 
Erzsébet kendője, melyet maga készített; ritka átlátszó szövet. 
Van itt még sok ereklye arany és ezüst toglalványban és bár
sonynyal beteritve, de többre nem emlékszem. Az ajtó felett 
pápai intelem áll, mely szerint kiigtatás alá esik, ha valaki leg
kevesebbet eltulajdonítana. Vizsgáljon meg, mondom a kedélyes 
papnak, nem ragadt e rám valami, mire jóizüen nevetve, megta
pogatta zsebeimet. A spanyol szereti a tréfát, rögtön megérti, s 
kész folytatni. Amint a templomba értünk, már együtt volt a 
kíváncsi sereg, átvett egy más lelkiatya s vezetett. Magától 
értetődik, hogy semmit sem kellett fizetnünk. 

Legelőbb a sírboltba menénk, Pantheon vagy „la tumba" 
a neve. Ez a legszebb kripta, melyet eddig láttam, a bécsi ár
nyéka sem lehet. Egy pompás tükörsima lépcső vezet le a nyolcz-
szögü hajlékba, a lépcső-folyosó, valamint az octogon kupola fé
nyesített jáspissal van bélelve, mely a gyertyák fényében ugy 
ragyogott, mintha merő drágakövekkel volna tarkázva. A ko
porsó-fülkék széltében fekszenek; négy van egy másfelett. A 
fülkékben már benn vannak a márványkoporsók csak föl kell 
nyitni födelét, s bezáratott légmentesen a halott. Minthogy az 
egyforma koporsók már a fülkékben vannak, összarányos a 
kripta, nem is olyan ijesztő, mert nem tátongnak fekete üregek 
a szemlélő elé. Mint mondám, a Pantheon a főoltár alatt vagyon. 
Leczke oldala alatt, legföntebb fekszik V. Károly, alatta I I . 
Fülöp, azután III. Fülöp, ez már oly közelségben, hogy érint
hettem koporsóját. V. Károly óta VII. Ferdinándig mind itt 
vannak a spanyol királyok, kivévén V. Fülöpöt, az első Bour
bont, ki az általa épített La Granja vagy S. Ildefonso nyaraló
ban kívánt temetkezni. Asszonyok közöl csak azok vannak ide 
temetve, kik fejedelmek anyái voltak. Bronz czimerek mutatják 
a koporsók lakóinak nevét. V. Károly 1574. febr. 4. hozatott 
Escorialba, de eme pompás sirboltba csak 1654. mart 16. tétetett 



— 335 -

le, miután csak ekkor készült el III. Fülöp alatt jelen pompá
jában. Eme Pantheon ivei látták V. Károly arczát a múlt szá
zadban, mert megnyitották a márvány-koporsót, csupán azért, 
hogy meggyőződjenek, ha vájjon Tizian képe igaz máso
lat-e. Ez történt III. Károly alatt, s ugy mondják, a nagy feje
delem még akkor is hasonlított hozzá, olyan jól balzsamozták 
be. kincsen kedvesebb profán olvasmányom, mint eme nemes 
fejedelem élete. Nagy eszmékkel volt feje tele, s ezeket zomán-
czozta a vallásos, aczél-keménységü meggyőződés. Németor
szágban azért nem szeretett lakni, mert ott az emberi vissza
élésekből a vallás isteniségében kételkedtek; pedig ez a böl
cseleti kereszténység kezdetleges igazsága, hogy t i. el kell 
választani az emberit, a mi sokszor salak, mig emberek a val
lás egyedei, és az istenit, ami soha igazság lenni meg nem szű
nik ; ép ugy valamint a napsugár, nem vészit fényéből, ha sarat 
világit meg. Ezért szeretem ezt a nagyeszű fejedelmet, kire 
méltán büszke ép ugy a Habsburgok családja, mint a spanyol 
nemzet. Arczán nemesség, melancholikus jó szív, eszélyesség, 
diplomatikus furfang sugárzik ki. Szóval rokonszenves alak, a 
mint az vajmi sokan tapasztalták, midőn a madridi múzeumban, 
Tiziantól festett képe (685.) előtt elméláztak. A jószívűség a 
fájdalom árnyalatában megragad, és gondolatunk sokáig van e 
képhez lánczolva. Eleinte olyannyira szerencsés, azután magasz
tos eszméi, jól tervezett vállalataiban annyira szerencsétlen: ok
vetlen a gondviselés tanának uncialis iratait lelte fel a világtör
ténelem folyásában. Ez és nem a vallási mánia, mint az epigon 
történészek mondották, vezette őt kolostorba, hagy annál buz
góbban imádhassa a kutathatlan szándéklattt Istent. 

A kriptából a zárdába vonultunk. Egy kereszt-folyosóba 
jutottunk, mely nevezetes frescokkal van tele; Jézus és szűz 
Mária életét ábrázolják. Az udvarnak, melyet eme folyosó kör
nyez, patio de los evangelistas a neve. Myrthus-bokrok Közt 
egy hajlék van, itt szokta volt II. Fülöp a koldusok lábait mosni, 
a zöldcsütörtöki szertartás alkalmával. A keresztfolyosóról nyilik 
a fölséges lépcsőház, amely szintén egyetlen. Spanyolországban 
ehhez különösen értenek, és szívesen engednek akármennyi 
tért a karos lépcsőnek. Hanem ez ugy látszik első Spanyolor
szágban is. Menyezetét Giordano hatalmas, vidám, elevenszinü 
frescoi diszitik; ugy mondták, hogy az egészet 16 hónap alatt 
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végezte be. A majestatikus nagyság egyesítve van benne a 
finom kivitellel Innen a chorusra mentünk. 

A téres karban van 228 ülőhely, cédrus és ében fából 
vésve. Ezt vitán felül legszebbnek tartják Spanyolországban, 
pedig mennyi kar van itt7 bámulandó remekléssel faragva. 
Jobbra a szögletben mutattak egy székre, Silla del Rey, melybe 
észrevétlenül szokott megjelenni egy rejtett ajtón II. Fülöp, és 
a szerzetesekkel mondotta ittlaktakor a karimákat. Innen be
látta az egész templomot. Van itt két orgona; azonkívül távo
labb a templom közepe felé, hova innen folyosók vezetnek, szin
tén kettő, de ezeket nem használják, szét vannak hangolva. 
Mindössze van tehát 4, nem pedig nyolcz, mint néhány leírás
ban olvastam. A kar közepén van egy pompás C3Íllár, hegyi
kristályból, nappal is színeket játszik; különféle alakok közt 
madarak is vannak rajta. Szintén nevezetes az énekes könyv
támla ; nagyságra felülmúl egy közönséges petrenezét s daczára 
rengeteg voltának, kis ujjal lehet megforgatni. E"o de el is kel 
amaz antiphonalék számára, melyek rája tétetnek. Becsukva 
egynek szélessége 5 arasznyi, pedig nincs kisasszony! kezam. A 
hangjegyeket, a zsoltárokat eme könyvekbe még a régi szerze
tesek irták, képzelhetni minő betűkkel, mikor 200 ember akarta 
látni. A könyvóriások már 300 évesek. Az ünnepre valók finom 
parányképekkel diszitvék. 218 ilyen antiphonale van, melyet 
csak erős ember bir tova czipelni. Érdekes a könyvtár, melyben 
vannak eme óriási fóliánsok. A kar szomszéd helyiségeiben 
vannak függőleges fiókok egy-egy könyv számára, és hogy 
könnyebben lehessen kihúzni, az alsó táblákra négy réz-kerék 
van alkalmazva, tehát e könyvek kereken járnak. Ekképen 
könnyű tovahengeriteni. 

A kar mögötti kápolnában bársonynyal teritett mélye
désben van Benvenuto Cellini híres febérmárvány feszülete, 
melyet e nemben elsőnek kell mondani. Az Üdvözítő szenve
dését márványba talán még senki sem véste ily bámulandó hű
séggel. Itt mondatott a tábori mise, mivel a kápolna nagy ablaka 
a nagy udvarra szolgál, hol összesereglett a királyi őrség. Mi
kor a folyosóra kivonultunk, elénk jött egy szakállas püspök 
arany kereszttel zöld zsinóron. Ez a trajanopolisi érsek, a col-
legium igazgatója, minthogy kapucinus volt, szakállat visel 

Különféle folyosókon át a könyvtárba jutottunk. Szép 
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frescokkal díszített terem, a menyezeten a különféle tudomá
nyok személyesítve festvék. A szépen bőrbe kötött könyvek, 
arany vágással, háttal a falhoz vannak fordítva, hogy a bőr 
a napsugáron meg ne fakuljon. Ugy haliám, hogy 30 ezer kötet, 
és 4 ezer kézirat van benne, ezek közt sok arab 5 névszerint egy 
alcorán, 1049-ik évből, mely a lepantoi csatában zsákmányul a 
keresztények kezébe esett. Középen üveg alatt mindenféle pa-
rányfestményeket mutattak, nevezetes emberek ímakönyveit, 
bibliáit. Egy más lelkész is mutogatott, s látva idegenszerű ru
hámat, megszólított, hogy orosz vagyok-e ? Alomban sem, ma
gyar vagyok; mire a német nyelvet kezdette törni, azt gon
dolva, hogy hihetőleg egyek vagyunk. Kértem, hogy ne eről
ködjék, hanem ő nem akart tágítani. Szép dolog ezen uraktól, 
hogy csupán a vendégek kedvéért tanulják Európa nyelveit, 
hogy mindenkinek szolgáljanak legkisebb honorárium nélkül. 
Ez az előzékeny szívesség, melyet Escoriálban találtam, ritkítja 
párját. Itt láttam Herrera építész arczképét, félénk, parancsfi
gyelő tekintet, mintha a fejedelmek terveit hallgatná, melyeket 
valósítania kell. A mellék-termekben klerikusok búvárkodtak a 
a könyvekben, fejőkön vörös csimbókos quadratummal. Egyik 
a syrus missale másolatával foglalkozott. Midőn beírtuk neve
inket, a jószivü pap sokatjelentő arczczal monda: no majd mu
tatok én önnek valamit, felütötte az előkelő vendégek név
könyvét, s ott aug. 31-röl L o p u s n y i és P a l á s t h y urak 
nevét olvastam. A másoló, olvasó termekben különféle tudós 
arczképeit láttuk. Soto brillás ur. Seneca cordubensis kol
dus külsővel bír. Ximenes arcza keleti jellegű. Mendoza bibor-
nok határozott diplomata. Canus jókedvű theologus, pattogó 
kemény irályáról összeszorított ajakkal, vadul tekintő tanárnak 
képzeltem. 

A képtár, melyből Izabella 101 darabot a madridi királyi 
múzeumba vitetett, még mindig nevezetes müvekkel dicsekszik. 
Tintoretto, Jurdan, Kibeira erősen képviselvék. II. Fülöp arcz-
képe többször előfordul, egyszer vörös selyem harisnyában, me
lyet legelőször ő viselt. Eme képek és remekmüvek nagyobb
részt II. Fülöptől vannak, sőt minden, a mi nagyszerű és clas-
sikus ízlésben készült, mind ő tőle van, mert finom müveit ízlé
sét határozott ellenei sem tagadják. 

A zárda baloldalán vannak a királyi lakosztályok. Ki 
Spanyol ut, 22 
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birná a tömérdek szobát leírni ?! Kettőt emlitek meg közölök. 
Először a bámulandó gobelin-eket, finom szövött képeket Gobe
liné vott az első; ki ilyesmit készített Parisban, azóta igy hiv-
ják a szövött képeket. Láttam eleget Firenzében, hanem ezek 
finomsága minden képzelmet felülhalad, versenyeznek az olaj
festményekkel. Ilyen finom szövetekkel bevonvák a szobák 
falai, s azokon vadászatok, udvari játékok, hinták, lovaglás, szem-
kötősdi ábrázolvák, csalódásig vitt hűséggel. Ugy mondták, hogy 
eme hímzést, szövést legelőbb a spanyolok tudták. Másodszor 
megemlitendőkalV. Károly szobái. Ugy vélem, négy szoba van 
melyek 28 millió reálba kerültek. A falak fehér vastag selyem
mel bevonvák, s a selyemben finom, tűvel készített hímzések 
ragyognak le. Az ablak- és ajtóburkolat bámulatos famozaik, 
mely tájképeket, állatokat tartalmaz. A bútorzat mind remekbe 
készüli Ezek talán a legdrágább szobák a világon. Csukták is 
erősen a fatáblákat, mert a napsugár erősen halványít. A pado
zat szintén bonyolódott rakmü, csizmáink szegeitől szalmasző
nyeg védte* Eme szobákban csak szentképek és családi arcz-
képek láthatók, felváltva drága feszületekkel, kedves madon
nákkal. 

Miután a szobákban egy óráig járkáltunk, bizonyos lak
osztályra azt monda vezetőnk: ez az épület nyele/a vasrács fo
gantyúja, vagyis azon kertbe kinyúló épületrész, mely ábrá
zolja a vasrács fogóját. Itt lakott időnkint M o n t p e n s i e r ber
ezeg ; ezek voltak a család lakrészei, mikor az udvarral vagy 
anélkül itt időzött. Nagyon közeli volt tehát azon megjegyzés, 
hogy a már akkor is alagutakban dolgozó forradalom, Montpen
sier herczeget használta fogantyú gyanánt a királyi család kifor-
gatására, ami néhány nap múlva bekövetkezett; de nem tudni, 
kinek kaparta ki rengeteg pénzével a gesztenyét. A király 
rendesen őszkor, minden évben szokott volt itt elmélkedve időz
ni, a sir gondolatával megbarátkozni. Itt ismerte meg a királyné 
Cl a r e t atyát, ki mint trajanopolisi érsek a collegium igazga
tója volt. *) Claret a journalismus martyrja ; eme szentéletü alá-

*)• Claret y Clara született Sallentben, a wich-i püspökségben Barcellona 
mellett, 1808. dec. 25. Tanulmányait bevégzé a wich-i seminariumban, hol a 
hires bölcsész Balmes Jakab (szül. 1810, f 1848) tanulótársa és ifjúkori barátja 
volt Szülőfölde egyházmegyéjében pappá szenteltetett, s példás viselete folytán 
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jzatos embert, kinek az udvarhozi viszonya okozta a királyné 
rendes életét, ki mint gyóntató megszüntette a botrányokat az 
udvarnál, meglmrczolták, mint nyilvános gonosztevőt Az Isten 
gondoskodik róla, hogy semmiféle hazudság vagy rágalom ne 
maradjon boszolatlan. Ugyancsak egy escoriali zárdában lakott 
.Patrocinio apácza, ki a királyné barátnéja volt. Minthogy bar ál
jait minden ember maga választhatja, s ezak miatt a királyok 
sem tartoznak felelni s legkevesbbé akkor, ha azok politikába 
nem avatkoznak, ugy vélem, hogy Patrocinio sem érdemelte 
meg azt az iszonyú bánásmódot, melyben részesült Ugy látszik, 
üzért engedte bűnhődni az Isten, mert habár engedélylyel, el
hagyta ideiglenesen a carmelita zárdát,azt pedig tiltják a canonok. 

Utolsó látogatásunk volt II. Fülöp apró szobájának meg
nézése, melyben meg is halt, 1598 sept 13. éltének 72, uralko
dásának 42-ik évében, A szobában alig volt helye ágynak és asz
talnak, egyetlen ablaka a templom szentélyébe szolgált, ágyban 
fekve is láthatta a főoltárnál miséző papot Ezen alacsony sötét 
szobácskában elmélkedett a nagyratermett fejedelem. Amint ki
néztem az ablakon, azaz benéztem a templomba, egy ravatalt 
készítettek. Vezetőnk mondotta, hogy holnap II. Fülöpért lesz 
gyászistenitisztelet. Minthogy e hó 14-ke vasárnapra esik, hol
nap szombaton tartják meg a nyugmisét Ezen körülmény még 
jobban élénkitette a király emlékét Hogy vonaglott három nap
pal halála előtt, itt eme helyen, hol állott az utazó csapat Vajmi 
komolyabb eszmék villámoltak a haldokló király lelkében 270 
*4v előtt, minők eme fecsegő sereg agyában talán soha nem is 
koránylottak. Bizonyosan tűnődött az egyház sorsán is, melynek 
hajója annyi zivatarral küszködött. Mennyi bánat, gyötrelem 
keserűség gyűlt eme király szive köré, midőn 40 éves uralko-

a többiekre nézve már kezdettől mintaképül szolgált. Néhány rokonszellemű 
barátjával egész Cataloniában, valamint a baleari szigeteken népmissiókat 
tartott, itt és szülőföldén szentként tisztelték. Tevékenysége és buzgalma foly
tán, melyet mint missionarius kifejtett, 1850-ben santiagói érsekké válasz-
taték meg Gubában. Mint trajanopolisi érseket és Eseorial igazgatóját Izabella 
királyné választá meg gyontatóatyává 1857. Mint a királyné gyóntatója poli
tikáról soha sem akart tudni, s ebben tanácsokat sem osztott. Ö a lelkek üd
vén akart munkálni, s ez volt egyedüli törekvése. Irt ^arany kulcs" czimíl 
munkát. Egy angol monda róla, bogy nem annyira ékesszólásn, mint jámbor-
sága által „veszedelmes." 



- 340 — 

dásának folyamát elgondolta. Az Isten itélt már, a történelem ÍB 
mondott felette törvényt, hanem igazságtalanul, már mint szokott 
lenni emberi igazság, legtöbbnyire egyoldalii. Gyáva, kegyetlen, 
vérszopó, korlátolt, makacs, együgyű, fanatikus, türelmetlen in-
quisitor, egyedül művészeti ízlését dicsérik, azonkivül hiéna 
volt. Csak egyre, a vérrel irt, lánggal festett kegyetlenségére 
koczkáztatok egy megjegyzést. 

Azt mondotta némely iró, hogy a polgári szabadság a 16, 
századi iránynak, az izgult szellemek zavargásának vívmánya. 
Sőt ezen dőre állítás némely tankönyvbe is átment, mintha csak 
azóta repülne fölfelé szabadon a gondolat, vagy polgári szabad
ságnak örvendenének az államok. Emiitettük immár az arago-
niai rendek szólamát a megválasztott királyhoz, és hogy korlá
tozó hatalom létezett a király mellett, a IX. századtól egész a 
XV-ig. A királyok uralma korlátozott volt; az arany bulla, 
mely 1222. keletkezett, másolatait egyebütt is találjuk, tettleg 
tehát a polgárok szabadok voltak. Nem verekedtek választások
nál a hazafiak, hanem mindig volt, ami határt szabott a szeszé
lyes jogarnak, majd karok és rendek, majd királybíró, majd 
püspök, majd pápa. Es a királyok eme korlátokat tűrték, mert 
a törvény nem csak mások ellen, hanem magunk ellen is védel
mez. Jöttek az izgalom századai, a szellemek fékezhetlen iránya, 
mely a csalhatatlan földi tekintély megdöntését tűzte ki czélul, 
és habár csak gyermekes karczolatokat vitt véghez, de a támadási 
merészség bátrakká tette a szellemeket a földi tekintélyek meg
támadására, s inogni kezdettek a trónok, A szenvedély, mely 
bizgatta az istenit, nem hagyta háboritlanul az emberit; sőt ha 
részbeni sikerrel, némely országokban eredmény koronázta a 
zivataros fellépést, annál lázasabb elszántsággal dűlt a királyi 
hatalom ostromlásának. A királyok észrevették a veszélyt, és 
nem csak önérdek, családjok java, hanem a polgárháborút mel
lőző trónbiztosság követelményeitől indíttatva, összébb húzták a 
hatalom zabláját, feszegették ők is a korlátokat, mikor ingott 
alattok a talaj. Ekkor kezdődött az absolutismus; lázadó szelle
mek kényszerítették rá a királyokat, az idők követelménye lett 
a feltolakodó jogtaJan hatalmi vágyakat letiporni, megsemmisi-
teni. Ezen politika volt oka II. Fülöp állítólagos vérszopóságá
nak, sokszor tagadhatlan keménységének. A történészek fennen 
hirdetik az elvet, hogy a történeti tények feletti itélet-mondás-
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ban, mindig ama kor viszonyaiba kell helyeznünk magunkat, 
melyben hősünk élt; tessék ugyanezt tenni IL Fülöppel. Vagy 
hát miért nevezi őt mai napig a nép „bölcsnek" és „jónak*? 
Ugylátszik, azért rugdalják a holtat, mert nála a vallásosság 
szénvedélylyé vált, rendületlen hite miatt kárhoztatta el egy 
csapat történész; de ő még is jól járt, mert számos botlásait — 
és ki ment ezektől ? — elenyészhetlen hiténél fogva megbocsá 
lotta az Isten. 

Régen múlt két óra délután, mikor kifáradva a látottak 
sokaságában, a fogadóba kerültem. Péntek levén, csupán csoko
ládéval — á la frances — mint nálunk szokás, — erősítettem 
bágyadt idegeimet. írtam Simancasban dolgozó útitársamnak, 
hogy 18-ra Burgosba igyekezzék, hová én Santiagóból akkorára 
visszatérni szándékoztam. Simancas Valladolidtól másfél órá
nyira fekvő falu, melynek régi várában van a nagybecsű állami 
archívum. Itt dolgozott néhány napig útitársam, Pázmány éle
tére adatokat kutatva, s talált is érdekes dolgokat, melyek „Páz
mány és kora" czimü munkáját nagy mértékben fogják gazda
gítani. 

Még egyszer bementem a templomba, hol már fel volt a 
királyi ravatal állítva, aranyhimzetü gyászfátyollal beterítve, s 
rajta, aranyozott fából korona és jogar élénken ragyogott. Oda 
állitgatták a nagy gyertyákat s egyéb diszitményeket, melyek 
azonban távolról sem közelitették meg a régi pompát. Régi leírá
sokban mesés áru feszületekről, mellkeresztekről, drágakövü 
szentségtartókról olvasok7de valóságban nem láttam; nem tudom, 
hogy léteznek-e még; s talán nem akarták megmutatni. Azt a 
pazar bőkezűséget, melylyel a régi királyok elhalmozták az Is
ten házát, csak ingatlan tárgyakon lehet látni, melyeket nem le
hetett elvinni. Itt is, valamint Montserraton a viszontagságos 
válságok, háborúk, forradalmak sokat megemésztettek. A jelen 
forradalom a meglevőt is felfalja, mert sok pénzre van, saüksé-
gök, s túlvannak ama kérdésen, ha vájjon szabad-e eltulajdoní
tani, ami Istennek ajánltatott fel. Epén kezdődött volna a gyász-
ima, mikor ütötte az öt órát, s nekem társaskocsin a vasúthoz 
kellé mennem, hogy a 10 órakor este indulandó vonattal tova
menjek. 

Ismételten körüljártam az architectura eme leviathanját^ 
mint Gautier nevezi, és a föld legnagyobb gránit épületét a py-
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ramisok után. A mogorva idő, nyers levegő, a száguldó felhők7 

melyek mint a barna táj viszfényei, borulatos alakban hömpö
lyögtek az égen, levert kedélyemhez igen illettek. Elvégre zá
poreső borította el a tájat, mely az omnibusz tetején keresztül 
is felkeresett, hogy meghintsen vaskos csöppjeiveLEgyrémitően 
kövér asszonyság is felült a város végén, de a harántos utón 
nem érezték irtóztató terhét az öszvérek; amint beült, megszűnt 
a beszélgetés, mind a szegény asszonyságra néztünk, kin a kö
vérség valódi csapás volt. Mennyi bajba került, mig le birt 
szállni. Es igy a bajok el vannak osztva, mindenkinek kijut, bi
zony nincs ember, kit irigyelni lehetne. 

A pályaudvarban sétálva, előttem állt a zárdakolosz, ki
magasló kupolájával; elég időm volt a rokonszenves király szel
lemével társalogni, ki eme vad tájék szemléletében annyiszor 
elmerült. A szép spanyol föld eme zord völgye is szent Ágoston 
ismeretes mondatának illustratiója, mely szerint nyugtalan az 
ember szive, mig Istenben meg nem nyugszik. Az átok ott fek
szik, hogy nagy részben az emberek csak akkor ismerik fel 
ezen igazságot, mikor a földi vágyak, üzelmek szivig megvérez
ték, az emberek elárulták, s merő sírok, vágyaink, szeretett em
bereink sirjai domborulnak mell ettünk„ 

Az emiitett jószivü pap Martin Vincze, Medina del Cam-
poból, s a leendő növendék Martin Esteban (István) szintén 
várakoztak a vonatra. Ezek és az állomási főnök, s távirati hi
vatalnokok társaságában töltöttem az időt, mikor beesteledett;, 
és a sötét láthatáron villogott az ég. A kis fiu örült, hogy pap 
lesz, meg kellett Ígérnem, hogy első miséjére eljövök, amit ked
ves útitársnak szívesen megígér az ember. Itt a növendékek fi
zetnek az ellátásért naponkint 5 reált, valamivel többet 50 k ra j -
czárnál, s mégis számosan folyamodnak fölvételért. A fiu több
ször bizonygatta, hogy a spanyol nyelv és irodalom első a vilá
gon, és szinte sajnálattal szólt a franczia s egyéb nyelvekről 
Kért, hogy mutassam meg neki magyar utazási könyveimet^ 
amire nagy zavarba jöttem, mert szegy eltem bevallani, hogy 
magyar nyelven még nincs utazókönyv Spanyolországról. Ke
zemben volt Baumstark, s i^y ez szerepelt magyar könyv gya
nánt . 

Érdeklődve kérdezősködtek a magyar ügyekről, s állapo
tainkat jóformán ismerték. Apró szívességeik, készséges szolga-
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lataik, jó időre elnyomták a búsongó, levert kedélyt. Szívesen 
váltottak spanyol pénzt, s amint jött a tüzes, vörösszemü moz
dony, a jó urak minden áron ki akarták vinni táskámat. Nemes 
lélekre mutat, azzal tenni jót, ki azt sohasem fogja meghá
lálhatni. 

XV. 

Santiago űi Oompostella. 
Jegyet csak V e n t a de baíios-ig adtak, hol több ol

dalról kocsiváltozás történik, s változnak a vasúti részvénytár
saságok. Parasztok közé kerültünk, de mégis aludni lehetett; 
ez okon a vad és folyvást emelkedő tájékból semmit sem láttam. 
A v i 1 a szép és kedves város, hol szent Teréz született és oly 
csodálatosan működött, nagy vonzerővel birt, csaknem leszáll
tam benne egy napra; hanem a terven kivüli vállalatokra, fő
leg az ut vége felé, nem eléggé rugékony az akarat, s igy 
teljesitlen maradt ama régen táplált vágy, hogy szent Teréz 
oltáránál szent misét mondjak. Avila is olyan város, melyet az 
utánamjövő megnézni el ne mulaszszon, lakosainak száma 
7 ezer. 

M e d i n a d e l Campo-banelváltam a derék praebendá-
tustól, s magam folytattam az utat, ismeretlen tájak felé. Innen 
készül vasút Salamancaba és Zamorába, az utóbbi kész. V a 1 -
1 a d o 1 i d a hajdani királyi székváros, 60 ezer lakóval, számos 
tornyaival, reggeli esős időben, mintha mosakodnék, tűnt sze
meinkbe. Itt halt meg G o l u m b u s ; itt legszebb az ősz, sok 
nevezetességgel dicsekszik, hanem én habár rósz kedvvel, tovább 
mentem, egyebet tehát nem mondhatok róla, mint hogy hallat
lanul drága a kávéja. A vasúti ebédlőben 4 reált fizettem egy 
adag kecsketejes kávéért. Ez okon természetesnek találom, 
hogy a spanyol vasutak második és első helyein is, rendesen 
étnemüvel utaznak. A hoppon maradt vendéglősök azután, a 
szerencsétlenül betévedt utasok, főképen idegenek tárczáin kár
pótolják magokat. Bizonyos, hogy mentől jobban megszokják a 
vasutazást, felvirágoznak a buffet-k is, a mikor olcsóbbak lesz
nek. Én a waggonban akárhány egyénnel jöttem össze, ki elő 
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szőr utazott vasúton. Tiz év alatt Spanyolországban annyi vasút 
épült, mint sehol Európában ennyi idő alatt. Panaszkodnak a 
társaságok csekély bevételek miatt, de oda idő kell, mig meg
nyílnak a kereskedelmi vonalok, kutfurrások; de akkor aztán 
nagyszerű jövedelmök lesz, mert mint mondtam, az utolsó évek
ben Spanyolország, az ipar s általán az anyagi téren sokat ha
ladott, miben talán nem kis része van a szegény Izabellának. 

Venta de bános oiyanhirü mint Püspökladány, a vasút 
folytán neve megfordul egész Európában. Ismét csak Palen-
cia-ig adtak jegyet, ami kis órai ut. Itt szintén változik a rész
vénytársaság, sőt, távolabbra építették az indóházat, s igy veze
tőt kellé fogadnom az éjszaknyugati pályaudvarba. Nagy cathe-
drálisa kilátszott a házak tömkelegéből, melyekben 14 ezer 
ember lakik; sétányai a kezdetlegesség, bástyái a régiség 
nyomait hordják magukon. A vasút uj, minden intézkedései a 
tapasztalatlanság bélyegét viselik; ez e tájon végső vasút-vonal. 
Ki van mérve a tengerig, Coruna városig, hanem az óriási 
hegyek miatt nagynehezen haladüak tovább. Térképemen 
Astorgaig terjed, hanem ugy haliam, hogy Branuelas a végső 
állomás, tehát ide váltottam jegyet. A pénztárnok-asszony el 
nem akarta fogadni franczia pénzemet, sőt midőn könyörögtem 
neki, vissza is vonta az üvegen kidobott jegyet, hogy valami
képen meg ne szökjem vele. Szerencsére volt annyi spanyol 
pénzem, hogy 40 reált ki bírtam állítani, különben Palenciában 
ragadok az ügyetlen pénztárnok miatt. A sok lótás-futás után 
jól esett pihenni a waggonban. A harmadik helyen üveg sincs 
az ablakon, hanem durva zsák-vászonból függönyök alkalmaz-
vák. Ezeket szél, eső ellenében szegbe akasztják s ép annyi 
szél fuj, mennyi jókora rheumára elég. Minthogy az eső meg
rövidíti a vásznat, különféle bicsakmütételek nyomai látszottak 
rajta. Róna, halmok váltakoznak, a táj Magyarországhoz kezd 
hasonlítani; nincs többé kiégett mező, a hegyek erdőktől zöl
dellenek, szállinkóznak az élénk, fürge gallegok, gallicziai 
fuvarosok, sajátos öltözetben. En pedig sokféle előérzetekkel 
küszködtem utam iránt, ha vájjon sikerül-e ? Alig mertem volna 
rászánni magam, ha tudom a sok sanyarúságot, melyeket kiál-
lottam. 

A tudatlanság engem már sokszor tett bátorrá, ugy most is, 
mivel képzelmem lusta volt lángbetűkkel kifesteni a 30, 7, 44 
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órányi diligencia-utazást, vakon neki rohantam, és kiállottam di
csőségesen. 

Délben L e ó n b a n voltunk. Fővárosa az ilynevű tarto
mánynak, mely a móruralom alatt is fejedelemmel birt, ki 
innen indult Spanyolország megszabadítására. Lakosainak száma 
8000. Legnagyobb nevezetessége a cathedralis, melyet csak a 
vasútról láttam, azaz inkább egyenetlen tornyait Azt mondják, 
hogy eme catbedralis jeles arányai, finom góth formái miatt 
egyetlen, nemcsak Spanyol-, hanem Olasz- és Francziaországban; 
pulchra Leonina-nak nevezték, és lelkes leirói főleg a munka 
finomsága tekintetében egyetlennek mondják. Kifejezi ezt egy 
vers is, melyben a különféle templomok előnyei magasztaltat
nak: Sevilla en grandeza, Toledo en riqueza, Compostella en 
fortaleza, León en sotileza. Quadrado mondja: ez a kép
zelem és művészet egyesülésének legszebb teremtménye. Volt 
azelőtt a templomon ilyenhangu felirat is, mely a javításkor 
elveszett: 

Sint licet Hispanis ditissima pulchraque templa, 
Hoe tamen egregiis omnibus, arte prius. 

Alapíttatott a X. században, jelen alakját a XIII. század
ban kapta, ujabban javították. Minthogy Burgos a szép formák 
mellett tökéletesen be van végezve, ennélfogva azt tartjuk első
nek, s kissé megbeszéljük is hazajövet. Az épitészettal foglal
kozó, vagy akármilyen műítész el nem hanyagolta volna León 
tüzetes megnézését. 

Ugyancsak a vasútról mutattak egy hatalmas épületet; 
Szent Márk kolostorát Ez a XIL században épült, alapították 
szent Jakab lovagjai, kiknek az imán kivül az volt kötelességek, 
hogy védjék a Compostellába utazó zarándokokat. Jelen alak
já t az épület a kath. Ferdinánd alatt kapta 1514-ben. Ezen lo
vagok iránt legott rokonszenvet éreztem, miután ők nemcsak 
szállásba fogadták a vándorokat, de el is kisérték; mily jó leen-
dett útitársat kapni! Nincs kétség benne, hogy Compostella vi
rágzása idejében sok magyar is megfordult e helyen, mert a 
magyar búcsúsok útiránya ez volt. 

Spanyolországnak három lovagrendje volt: S a n t i a g o , 
C a l a t r a v a és A l c a n t a r a . — Miután 714-ben elfoglalták 
a mórok az ibéri félszigetet, megerősítették Oreto várost Anda-
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lusia határain, s annak Calatrava nevet adtak. Négyszáz évig 
birtokolták, mig elvégre bátor Alfonz király 1147-ben kiverte 
onnét, s a templomos lovagrend őrizetére bizta. Ezek csak 
nyolcz évig védhették, mert megerősödvén a mórok, Sancho 
királynak az erősséget általadták, miután sikerre nem volt kilá
tásuk. A király kihirdette, hogy ha az országban találkozik 
bátor ember, ki megvédi Calatravát, tulajdonul kapja s utódjai 
örökölhetik. Ámde az ily veszett reményekre csak szerzetes 
vállalkozhatik. Ugy is lett. Don Velasquez Didák spanyol czis-
terczita, ki mint világi, jeles katona volt, most pedig a fitero-i 
zárdában imával segített harczolni a pogányok ellen, addig 
unszolta Rajmund apátját, mig az elvégre beegyezett; kardot 
kötöttek, hogy ők megvédik Calatravát* Nagyon merész válla
latnak tekintették a vitézek, hanem a király az adományt legott 
nyilvános irattal megerősítette: ego Sanctius rex — facio char
tám donationis ut defendatis eam a paganis, inimicis 
Crucis Christi, suo ac nostro adjutorio. 1158. Ezek megalapí
tották a Calatrava-rendet, mely meg is xédte az erődöt. 1164-ben 
megerősítette III. Sándor pápa, mire a saracen csatákban kitűnő 
eredménynyel harczoltak. Karddal felövezve dolgoztak, ettek, 
aludtak. Csak egynehány pap volt közöttük, kik az istenitisz
teletet végezték, a többi világi volt. Elvesztették néhányszor 
Calatravát, de élve soha sem. Nagyon gazdagok lőnek, belső 
villongások támadtak a rendben, ezokon 1487. III. Incze pápa 
a nagymesteri (főnöki) hivatalt a koronával egyesitette. 1540-ben 
engedélyt kaptak egyszer házasodhatni. Elpusztulván a mórok, 
fontosságuk megszűnt. Lassankint papoknak adott czim lett 
belőle, javaik 1808—1835 óta az államra szálltak, s most már 
csupán czim. Itt-ott látni még papot, ki palástján keresztet 
visel; kérdésünkre azt felelték: ez Calatrava- vagy alcantarai 
lovag. — Az Alcantara-rend eredete 1156-ra esik. Svarez és 
Gomez testvérek, egy remete tanácsára Castilia határain a mórok 
ellen erősséget építettek és San Julián de Peregronak nevezték 
el. 1177-ben megerősítette III. Sándor pápa. Elfogadták szent 
Benedek szabályát, egyébként utánozták a Calatrava-rendüe-
ket. Nemsokára ezektől megkapták az Alcantara-kolostort, mire 
Nugno Fernandez nagymesterök oda költözött. Tehát körülbelől 
1219 óta alcantarai lovagoknak nevezték, habár még használták 
az előbbi P e r e g r o nevet is. Szintén meggazdagodtak, a 
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táborozás alatt meglazult a fegyelem, néha a két reád egymás^ 
sal is verekedött. 1402-ben a nagymesterség egyesittetett a ko
ronával, s azóta ugy tünedezett, mint az előbbi lovagrend. V. ö. 
Radez: Chronicon de los Ordenes y Cavall. de Santiago, Cala-
trava, y Alcantara. Migne: Dict des Ordres Relig. Encyelop. I. 
170 és 535. 

Innen megy vasút 0 v i e d o b a, s azontúl a tengerig. 
Félórai időzés után tova repültünk. A s t o r g a fensikon épült 
város, 4 ezer lakóval, püspöki székkel. Arról nevezetes, hogy a 
cholera nem pusztított benne. Van szép góth székesegyháza, 
melyet a waggonból tőről hegyig megláthatni. Jelen alakját 
kapta 1471-ben. Hajdan Asturia fővárosa volt; Asturica 
Augusta volt a neve, püspöki széke még a góthok alatt alapít
tatott. A franczia háborúk alatt kapta czimét: benemerita de 
la patria. Négy óra lehetett, mikor B r a n u e l a s - b a értünk, 
hol vége van a vasútnak. Dolgoznak ugyan Coruonáig, azaz a 
tengerpartig, hanem a rettenetes hegyek miatt, nem lehet meg
határozni, mikor lesz kész. Egyébiránt e tájt már több állomása 
is van a pályának, a mi jele a nagyobb népességnek; Palen-
eiától 23 állomást emlit a „Guiaofficial de los caminos de hierro 
en Espana y Portugál." 

Ugy éreztem magam, mintha a világ végére jutottam 
volna. Az egész állomás egy szállodából és egy deszkaépitmé-
nyű indóházból áll, s ezt is erdő környezi, mintha csak valami 
amerikai prairie-ben épitették volna. 

Mint mondám, nem régen nyilt meg a vasút, még csak 
színek sem voltak a podgyász és waggonok számára. Néhány 
batár lelógó szerszámmal búslakodott az udvaron; az emberek 
roszkedvü arczot vágtak; no már most hova induljak ? Jó leen
dőt! Madridban Compostelláig jegyet váltani; hanem a sopán
kodás nem használt. Neki megyek tehát a vasúti komor hiva
talnoknak s jegyet kérek a diligenciára. Ma úgymond nem megy 
Compostellába kocsi, hanem Corunába (amely jobbra Santiagon 
tul van a tengerparton), ha tetszik, oda mehet, s onnan hét óra 
alatt Santiagóban van. Ráálltam; akarok fizetni, de itt sem fo
gadták el a franczia pénzt, mogorván visszavetette. Mit tegyek ? 
Nincs ember, ki e pusztaságban váltson. A kocsmáros franczia 
létére, nemzeti becsülettől indíttatva, szivesen szolgált volna. 
De nem rendelkezett annyi pénzzel; egy napóleont birt teljes 
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értékében felváltani, í. i. 76 reállal, többet nem adhatott. Ez a 
kétségbeesés iskolája volt. Már azon voltam, Hogy visszafordulok; 
kérdeztem is, mikor megy vissza a vonat, bogy Burgoson át ha
za megyek. Fűtől fától kértem pénzt felfizetéssel, mindhiában. 
Azonban az Isten, ki az elhagyatottat leginkább fel szokta ka
rolni, itt is könyörült rajtam. Egy spanyol ur, ki imént jött 
Francziországból, felváltotta a szükséges pénzt 3 száztólival, azt 
is csak azért, mert még tartott benne a méreg a miatt, hogy tőle 
10%-et kértek Galliában. Lefizettem tehát a 208 reált, a mely 
összegért jegyet adtak a banquettára, i L a kocsis fölé, és ezen 
áron vittek C o r u n á r a . Ez, mint mondám,távolabb esik, de 
mégis nyertem vele, mert B r a n u e l a s , C o r u r l a é s C o m -
p o s t e l l a között a királyi posta közlekedik, mig ellenben Bra
nuelas és Compostella közt, magántársaság tartja fen a közleke
dést, a mely sokkal lassúbb, rendetlenebb; nekem mindakettőből 
kijutott. Hálát adva Istennek, diligenciába siettem, miután az 
interiorba, a batár belsejébe vitték podgyászomat, beültem oda 
én is, pedig kifelé volt a helyem; ez nem jutott eszembe. A 
belső részben csak ama jó ur volt, és egy rémségesen kövér, de 
szintén jóindulatú conductor. Ezeknek társaságában, félóra 
múlva délután, mintegy 5 órakor elindultunk. 

Vágtatva ment a nyolez öszvér, nem gondolva vele, ha 
kapaszkodón vagy lejtőn megy az országút. Két kocsis ült a 
bakon, de ezek miután királyi hivatalnokok voltak, állásuk alat
tinak tartották volna a kiáltást;nem nógatták az öszvéreket, azt 
már csak a magántársaságok lóhajtói gyakorolják, a mint még 
látni fogjuk. Helyzetemmel meg voltam elégedve, az Úristen 
mindent a legjobban elrendezett. Mikor a térképen láttam, hogy 
hiszen nagy kerülőt teszek, aggódva panasziám a spanyol ur
nák, hogy ilyformán ugyan tévedtem. Tökéletesen eloszlatta ké
telyeimet ; szerencséről beszélhet úgymond, hogy nem ment ma 
a santiagói kocsi, mert az ugyan egyenesen tart, hanem mégis 
jóval később jut czélhoz. Hát ha esetleg, Madridban váltott je
gyekkel jőnek, s betöltik a kocsi számát, mégis csak kénytelen 
leendett evvel menni! Azután még látni fogja C o r u n á t , a 
szép várost, egy jó darabot Gallicziából, mely legszebb tarto
mány Spanyolországban, végre ilyképen dicsekedhetik otthon, 
hogy a félsziget négy oldalán látta a tengert, t. i. B a r c e 1 o n a, 
M a l a g a , C a d i z és 0 o r u 2 a mellett Egészen megnyu-
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godtam, s most még inkább ajánlottam magam az Istennek, 
hogy vezessen, a mint szent akaratja kívánja, én vakon köve
tem. Hiszen ő az embert akaratja ellenére is jóra vezeti 5 hogyan 
zúgolódtam, hogy kerülnöm kell, s mégis ez vált hasznomra. 
Soha sem gyűjt az ember annyi érvet az isteni gondviselés való
ságára, mint útban, hol perezenkint szaporodnak a bizonyságok, 
nem győz értök elegendő hálákat adni. Az ember sejteni sem 
birja ama veszélyeket, melyektől az Isten megoltalmazza. Minő 
irgalmas, jó az Isten, hogy egy egész utat minden baj és szeren
csétlenség nélkül meg lehetett tennünk. Ezentúl a felhők hiába 
fognak változni fejem fölött, nem kételkedem, hogy nap van felet
tük. Magától értetik, hogy ebből nem az következik, miszerint va
lami különös, providentialis férfiak volnánk, nem alap ez olyféle 
kevélységre, mely szerint külömb emberek volnánk másoknál, 
mert hiszen az Isten minden emberrel kegyesen cselekszik, 
gondviseli az állatokat is, tehát én csak ezen általános igazság
nak, az egyetemes gondviselésnek bebizonyítására szolgálok 
okf őket, mikor számtalan esetben tapasztalt, előre intézkedő, va
lódi javamat előmozditó gondoskodását magasztalom. „Talán 
megütköztök, hogy minden jóban Istent látok? Avagy nem for
rása-e ő minden jónak? s nem természetes-e, ha a szomjas 
vándor a patak vizéből iván, megemlékezik a forrásra, melyet 
nem ismer, de lételét hiszi?" (Szemere.) 

Spanyol útitársam művelt, élezés, nemzetét hevesen sze
rető birtokos ur volt, ugy az ötvenes években. Lakott Lugo kör
nyékén, Francziaországban két hónapig tengeri fürdőket hasz
nált, s most hazajött. Lám én is kerültem, úgymond, nézze meg 
térképét, csak azért, hogy hamarább hazajöjjek, pedig egyene
sebb leendett tengeren, hanem a bizonytalanság, tengeri ve
szélyek miatt, én is inkább Venta de bánosnak mentem, s daczá
ra a kerülésnek, hamarabb leszek otthon. így vigasztalt, mert 
arezomon a kedvetlenség nyomait meg mindig látta. Vett ugyan 
a pénzváltásnál három száztólit, hanem tizbe kerültem neki. 
Ugyanis pompás provianttal utazott, s időnkint beterítve tágas 
ülőhelyét, szalámit (salcliichon, olv.szalcsicsón,) pulykapecsenyét 
(pavo), gyümölcsöt tett ki, mire jóizüen falatozni kezdett. En
gem is megkínált, meg a kövér conductort is. Elejénte, Lórin
ser útmutatásához tartva magam, el nem fogadtam, miután ugy 
haliám, hogy illetlenség itt elfogadni, amit kinálnak. Nem is tud-



- 350 — 

tam én azt összeegyeztetni, hogy ezen őszinte-lelkű, és vendég
szeretetben a magyarhoz oly felette hasonló nemzet, miképen 
tűrhetné el ezen komédiát. Azonban többszöri kinálás után, in
dulattól megmelegült hangon szinte megbántódva rám förmedt: 
látszik, hogy ön nem spanyol! azért nem eszik tarisznyámból. 
Ez hatott, a spanyol szívességéből jóizün falatoztam. A jó Lórin-
ser német létére föl nem fogta, hogy oly nemzet is létezzék, 
mely idegennel is megoszsza falatját; ő ugyan minden jó spa
nyol tulajdonságra kiváló előszeretettel vadászott; és ki is leste. 
A tártszivű vendégszeretet azonban nem fért fejébe, s igy ki
mondotta, hogy ez a kinálás merő udvariasság, a mint nagy urak
nál talán azzá sülyedt; hanem én azt tapasztaltam, hogy ez a 
romlatlan jószívűség az igaz, vérré vált kereszténység jele és 
kifolyása, mely szerint minden emberben testvérünket látjuk, és 
szeretetünket iránta ki is akarjuk mutatni. 

Az ut merő hegyek közt vonult el, melyek néha eszmé
nyi formatiókban magaslottak felettünk. Itt-ott házcsoportokra 
akadtunk, melyek a mi hegyeink lakóira emlékeztettek, házaik 
csak széles, agyagpalához hasonló kőlapokkal voltak fedve, és 
hogy a szél szét ne hordja, mázsányi kövekkel leszorítva. A 
mint bárkánk jött, savanyu szőllővel s egyéb gyümölcscsel sza
ladtak elénk, de csak ott, hol az öszvéreket váltották, mert má
sutt a vonat meg nem állt. Két quarton 8 baraczkot árultak. 
Zimankós volt az idő, szinte hideg lett, e tájt az éghajlat olyan, 
mint Közép-Magyarországon, hol hegyek vannak. Nem sajnál
tuk, hogy beesteledett, mert kényelmesen elhelyezkedve, alvásra 
készültünk. 

Reggel szép napra virradánk. A hegyek hátgerinczein szé
dítő magasságban jár a diligencia, mi által néha megragadó, 
vad regényes tájképek nyiladoztak előttünk. Némelykor meg
nyílt hosszában a láthatár1, s erdőboritott magaslatok közt jól 
müveit rónát, üde zöldben pompázó réteket, majd falvakat lát
tunk. Némely völgyben még egészen alant volt a felhő, ugy hogy 
azt gondoltam, miszerint hó borítja, pedig csak az eget megunt, 
sűrű, fehér felleg vonult meg benne éjszakára; megjön a nap s 
felszivja. Az élénk spanyol ur sokszor neki ment a francziáknak, 
hogy minő gőgös nép ez, mennyira barbárnak tartják a spa
nyolt, és részletezte, hogy háborúban is többet ér a spa
nyol katona a francziánál, mire elmondott néhány mexicoi és 
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afrikai csatát. Azt is "bevallotta, hogy mennyire szégyenli, 
miszerint még nem látta Escuriált, pedig ez is a spanyol nemzet 
fensőségének egyik bizonyítványa. A politikát állhatatosan ke
rülte, csak egyszer siklott le nyelvéről a vallomás, hogy ez 
idő szerint nincs kilátás békére, hihetőleg erős vihar fog támad
ni Spanyolországban.Egyszer megilyképen idézett: The king, 
can not de wrong. Because he does nothing. „Az (alkotmányos) 
király nem tehet roszat; (angol közmondás) mert nem tesz sem
mit sem." Annál gyakortább húzta ki a palaczkot és felváltva 
iddogáltunk. Mondják ugyan, hogy délelőtt csupán korhelyek 
isznak bort, hanem jó pulykasültre befogadja a gyomor reg
gel is. Kilencz óra felé L u n o b a n voltunk. 

L u g o Grallicia egyik fővárosa, (a többi Coruna, Ponte-
vedra, Santiago és Orense) lakosainak száma 7 ezer. Fensikon 
fekszik, s távolról hegyek köritik. Itt egy óráig időztünk. Vasár
nap volt, egy a Convento de Nova nevű közelfekvő templomba 
mentem, a kolostorban most katonák laknak. Megtelt a temp
lom, a pap csöndes misét tartott, olyannyira csöndeset, hogy nem 
is csengettek, hanem urmutatáskor hangosan verték mellöket 
az emberek. A jelenlevők mind térdelve, és megható áhitattal 
imádkoztak. Az Úristen arról is gondoskodott, hogy a vallási 
és papi kötelmeket se mulaszszam el; igy történt, hogy a körül
mények mindig ugy kögültek össze, miszerint az egész ut alatt 
egy antiphonát sem hagytam el a zsolozsmából, és daczára az 
akadályoknak, hol akartam, ott miséztem is. Itt nem lett volna 
rá időm. Mikor elindultunk, már csak a kövér vezetnök volt a 
kocsiban. 

A szíves öreg beszédes volt, hanem fogatlansága miatt 
szavaiból sokat meg nem érthettem. A postát is ő kezelte. Levél
csomag három zsákkal volt. Amely postaállomáson öszvérváltás 
történt, a postás a batár ablakához jött, beadta a leveleket, s ki
vette ami reá szólt. Hol nem váltottunk öszvéreket, ott a leve
lek miatt a diligencia meg nem állt, meg sem lassitá száguldó 
menését, hanem a postás legény a kerékvágáshoz állt, kitérj ész
té kezét, melynek markában volt a tovább szállitandó levélcso
mag, és a kinyitott ablakon behajitotta. Ugyanezt tette a con-
ductor. Bármily furcsa expeditionális mód ez gondolatban, ne
kem igen tetszett, evvel is hamarább véltem ezélhoz jutni. 

Minthogy másnap keresztfelmagasztalás 'ünnepe volt, egy 
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tájbeli „Ecce homo" bucsuhelyre mentek a hivek; de nem együtt, 
mint nálunk, zászló és kereszt mellett, hanem elszórva. Ugy vé
lem azonban, hogy ezen csapatok olvasón együtt imádkoztak, 
amit dörömbölő diligenciánk miatt hallani nem lehetett. A táj 
folyvást szépült, tágítottak a hegyek, s mosolygó völgyek, szelid 
hajlatn dombok alkották a láthatárt; mint a Vágvölgye, oly 
szép, oly tenyésző vidék ez. Egy falu közelében a conduktor 
egy romot látott, csak valami istáló-romot; előre figyelmeztetett, 
hogy dugjam ki fejemet, s nézzem, miképen öltözködnek át 
gyerekek, lányok 10—14 évesek, s hogy eme rongyokban utá
nunk fognak futni. Ugy volt; levetették ünnepi ruháikat, s 
mint prédára kirohantak rongyosan, de sikertelenül, meg nem 
indították sziveinket, nevettük erőlködésöket, habár jófutásu 
lábaiktól a dicséretet megtagadni nem lehetett* 

Időnkint többen léptek be a diligenciába, egy úrra külö
nösen emlékszem, ki egész Corunáig jött, ahol lakik is. Egész 
délutánt töltöttem vele a kocsiban, s előzékeny jószívűsége által, 
mely attól is tartott, hogy jósága terhemre ne legyen, kellemes
sé tette, könnyen csappanó kedélyem mellett, a hosszú unalmas 
utazást. O is kinált mindenfélével, mit én csak szivarral viszo
nozhattam. Nagy érdeklődéssel beszélt Magyarországról, melyről 
sokat tudott Tanácsot adott az útra nézve, sőt Corunában ő 
maga váltott jegyet, s felváltott volna akármennyi napóleont 
Vele volt vagy 12 éves leánya; kinek szeme gyorsabban járt az 
órapetyegésnél, rokonaikat látogatták Lugo táján. Mikor elbú
csúztak tőlük, a kis leány sajátosan üdvözölte őket. Tenyerét 
mereven ég felé tartva, négy ujját a távozó és maga felé haj
togatta. Ez volt a spanyol kézintegetés. Nagyon örült, mikor a 
cheographiából elmondhatta, merre fekszik Magyarország, minő 
termékeny, milyen sok az aranya, sója. Nem rég jött a zárdából 
s nem csak az olvasóhoz értett, mint valaki monda, hogy a spa
nyol zárdákban csupán azt tanítják, hanem a történelem és föld
rajzban is otthonos volt Neve Marietta vagy Praesentatio, 
mert mint emiitettem, a spanyol nők szűz Mária minden ünne
peire keresztelik leányaikat, amit aztán sokfélekép kicsinyí
tenek, például: fájdalmas Boldogasszony nevét igy ejtik k i : Do-
lores, Doloritas, Dolorcitas, Lola, Lolita. A szeplőtelen foganta
tás titkát igy mondják: Concha, Conchita, Chóna, Cóta, Cotita. 

Az 5000 lakóval biró Betanzos városnak gyönyörű vidéke 
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van. Dombon fekszik, s barna vörös háztetőivel óriási lencse-
balomnak tetszik. Diligenciánk a város közepén megállt, szem
ügyre vettem tebát a nép viseletét; vasárnap lévén, egész pom-
pájokban páváskodtak a sétatéren. A gallego (galicziai ember) 
egészen elüt a többi spanyoltól. Fekete, bő, térdig érő török nad
rág, vörös mellény, csaknem olyan fekete dolmány, minőt nálunk 
a bányászok viselnek, harisnya, széles karimájú kalap. Az asz-
szonyoknál többségben van a vörös szoknya, vörös vagy sárga 
posztó gallér, mely czimádaszerüleg befedi a vállat. Képzel
hetni, milyen festői látmány az, mikor vörös szoknyában öt hat 
gallego hölgy szamáron ül. Á szamaragolás itt nagyon divat, 
egy gouvernanteot is láttam igy sétálni, mig a két lányka, kik 
gondjára bízattak, egy más szamáron gyermekek részére ké
szített karszékben ültek. Valamely ünnopély is lehetett, mert a, 
mint kivonultunk, röppentyűket eregettek, s egy végső háznál 
nagy világosság tűnt szemünkbe, amint ezt a kis lány meglátta, 
elkiáltotta magát: eletrica lúz, amint csakugyan villanygép ál
tal létrehozott, vakitó fény volt. A városon kívül tengerszemek 
vannak, a közeli tenger itt kibukdácsol, vizök az apály és da
gály szerint váltakozik. Egy fiatal ember szállt itt szekerünkbe, 
ki hahotára fakadt, amint azt találtam mondani, hogy GalJiczia 
Andalusia után legszebb tartomány,* pedig szerinte Galliczia 
szebb Andalusiánál is. Nyár derekán talán igaza is van. 0 is 
mondotta , hogy náluk a forradalomnak?csak olyan a hire, mint 
valami nagyszerű fcorridának. Hanem a jelen forradalom vala
mivel több. 

Kilenczkor O o r un a b an voltunk, gazdag tengeri város 
25 ezer lakóval, jó kikötővel, nagyszerű jövővel. Ha elkészül vas-
utja, ezen fog Anglia közlekedni Spanyolországgal. A város 
közepén leszálltunk, s a szomszéd hivatalban legott jegyet vál
tottam S a n t i a g ó b a, 30 reált fizettem a rotondábaa, 11-kor 
indulandók voltunk. Amint a fényes gázvilágitásban kivettem ? 

3:—4 emeletes házak nem ritkák, nagyobbrészt miradorral el
látva. Némely háznak három emeletnyi homlokzata, egyik vég
től a másikig, csupa üveges erkély volt. Delavigne utikönyve 
^ várost a kikötő folytán erkölcstelennek mondja; én azon
ban sem itt, sem egész Spanyolországban nem láttam szemte
len nőket az utczán, mint az Pesten és Bécsben napirenden 
van, s küldönczök, vén keritők sem szólítottak meg, mint ez 

Spanyol vt. 23 
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másutt szokás. Mi történik a házakban, erről természetesen nem 
szólhatok; hanem hogy a nyilvánban nem sértik az erkölcsisé
get, azt minden utazó kénytelen bevallani. A többször emiitett 
angol Pitt Byrne mondja, hogy gyermekölés Spanyolországban 
ismeretlen, infanticide is absolutely unknown in the Peninsula. 
Néhány uíezát megjártam; egyikben erősen fákat tenyésztenek, 
mintha ramblának nevelnék; sok boltat és tőzsdét találtam, hol 
az itt készitett szivarokat árulják. Nekem csak a papirszivar Íz
lett, édességét tevén az olcsóság is. Vettem két font salchichon-t, 
24 reál volt az ára ; eltartott hazáig, az esztergami papnövelde 
asztalán költöttük el zz utolsó részletet, ami még semmiféle 
eoraíiai szalámival sem történt. Azután a tengerparton őgyeleg
em, hol szintén sétatér készül s a fák között római szobrok 

'hermái kandikáltak ki. Ezen kikötőből indult el a győzheílen 
armada 1588-ban, a házat is mutatíák. hol II. Fülöp szállásolt 
A 150 hajóból álló had, melvre négy évig készültek, 9 nap 
alatt szétveretett. Ekkor keletkezett a példabeszéd, mely szerint 
az egész világgal harczolhat a enanyol, csak az angollal le
gyen békében: Contodo el mondó guerra y paz con Inugla-
terra. A tenger csendes volt, megszűnt tajtéksörényes habverése,. 
mely annyit dulakodott, valahányszor tengerre szálltam. Nyu
godott volt a hideg halál paripája, s mintha gyászolná az elme
rültek kiniait, áthatlanul fekete volt a láthatár, merre a tenger 
elvonult. E habok Amerika partjairól főttek és mint pihenő ván
dor, fodrot sem emelve nyugodtak. Ilyenformán eleget láttam 
volna, a szállitóhivatalban egy padra lefeküdtem s oly mélyen el
aludtam, hogy alig birt megbízottam fölkelteni. Tizenegykor 
elindultunk s hat órakor reggel S a n t i á g o b a n a Cervan-
testéren leszálltam. 

Megfogott egy pinczér és a szomszéd utczában lévő San-
Miguel-fondába vezetett, hol a 7. szám alatt szobát kaptam. 
Nem valami ragyogó szálloda volt ez, hanem jószívű bánásmód 
és majdnem botrányos olcsóságaért igen jól éreztem magam 
benne, s igy ez is ajánlatra méltó. Két éjen át nem aludtam, de 
a mosakodás kiverte az álmát, s tisztát váltva, papi öltönyben a 
eathedralisba igyekeztem. Csak menjek lefelé, úgymond a pin-
czér, majd megtalálom. A fonda előtti téren volt egy templom, 
szent Miklós tiszteletére, itt szent gyakorlatokat tartott két je
zsuita 5 a mint errefelé mentem, gyalog jött lángvörös talárban 
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a bibornokérsek; Szép, inkább fiatal ember, s nyájasan fogadta 
üdvözletemet. Sok pap kisérte, majd talárban, majd világi ru
hában, kurtagalléra spanyol köpenyben és kürtőkalappaL En 
azonban tovább mentem, s egyszerre előbukott egy téren az 
egész kó'tömeg, a santiagói székesegyház, melyben szent Jakab 
apostol teste őriztetik. 

A hagyomány e tekintetben eképen beszél: Szent Jakab 
apostol déli Spanyolországban tanított (a saragossai legendák 
Galliciába helyezik, honnét Zaragossába ment) rövid ideig 
hirdette a kereszténységet, mert mihelyt itt (Baeticában) néhány 
ker. községet alapított, hét tanítványával Jeruzsálembe ment. Az 
apostol halála után e tanítványok visszatértek Spanyolország
ba, magukkal hozván az apostol testét. A gibraltári szorosnál 
tova űzte a vihar, mire Gallicziában kötöttek ki, ily módon ke
rült Compostellába szent Jakab teste. A tanítványok később Ró
mába mentek, s Péter Pál apostoloktól fölvették a püspöki ha
talmat, melynek következtében déli Spanyolországban, mint 
püspökök működtek. Cartagenában kötöttek k i , Quadixban 
prédikáltak, hol Torquatus püspöknek maradt, társai Gtesiphon, 
Secundus, Indaletius, Caecilius, Hesychius, Euphrasius más vá
rosokban telepedtek le. A római mártyrologium maj. 15. emliti 
neveiket. Granadában Caecilius emléke s tisztelete folyvást 
élénken nyilatkozik, mert ő volt lilyberis első püspöke, mely a 
mostani Granada táján volt. Emléke az Elvira-hegységben ma
radt meg. A hagyomány nem bír aeta martyrum-ot felmutatni, 
csak azt állítja, hogy székhelyeiken szenvedtek vértanúságot. 
Ha elgondoljuk a 800 éves mór igát, nem fogunk csodálkozni a 
történeti emlékek elpusztulásán. — A hagyomány második része 
ekképen hangzik: Padron városának püspöke (a régi Iria Fia-
via, egy ria (torkolat) mellett, nem meszsze a tengertől) Theodo-
mir fedezte fel az apostol ereklyéit. Arról tudósították, hogy az 
erdőben, a mostani Compostella helyén, mely joghatósága alá 
tartozott, sajátszerű világosság tűnik fel, melynek okát senki sem 
tudja megfejteni. A püspök magament oda és a csodálatos tüne
ményről saját szemeivel győződött meg. Legott ásatásokat rendelt, 
mire egy márvány-koporsót találtak, mely szent Jakab apostol 
csontjait tartalmazta. Az odamellékelt bizonyításokat angyali je
lenések is igazolták. Mariana történész idejében is még mutat
tak ilyesmit, mert mondja: y aun hoy se conservan muchos y 

23* 
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notables. VII. 10.*) Ez történt 808—838. évben. A püspök, Al
fonz királynak előadva a dolgot, ez is a hely színére sietett, és 
meggyőződött a hir valódiságáról, mire e helyen templomot 
építtetett, azután falu és város keletkezett mellette, mely most 
30 ezer lakóval bir. Azontúl folyvást növekedett a búcsújáró -
hely híre, ekképen Jeruzsálem, Róma után Compostella a 
világon harmadik lett; ezen rendben következnek, a 10. szá
zad óta, sőt az egyházi jog még most is említi, hogy az ide tett 
zarándoklási fogadalomtól csak a római pápa menthet fel. 1120-
ban érseki székre emeltetett a püspökség, melyet Padronból még 
Theodomir vitt által ide. Ugyanekkor a hagyományokat két 
püspök összeírta, hogy eredeti voltukban kapja meg az utókor. 
A XII. században keletkezett a santiagói lovagrend, melynek 
tagjai elejénte a zarándokok védelmét, később a mórok kiűzé
sét tették feladatul. Alapította 1161-ben Don Pedro Fernandez, 
Két részre oszoltak ; a valódi lovagok csak egyszer házasodtak, 
és a nászhüséget szentül megtartották, másik része fölvette a 
papi rendet. Minthogy az elfoglalt birtok és zsákmány tulajdo
nukká vált, csakhamar tetemes birtokot szereztek, ez okon kath. 
Ferdinánd, 1439-ben a pápa engedelmével, ezen valamint Alcan-
tara és Calaírava rendek nagymesteri főnökségét a koronával 
egyesitette. 1835-ben ezen lovagrend szintén eltöröltetett. A pá
pák különféle szabadalmakkal halmozták el ezen templomot, s 
a IX. századtól a XV-ig ezernyi zarándok özönlött ide. Azóta 
folyvást kisebbedik, csak szent Jakab ünnepén sereglenek össze 
többen, s azok is nagy részben spanyolok. Én csupán egy asz-
szonyt láttam az ismeretes zarándokbottal. Magyarok is szeret
tek ide járni, akartam is az egyetemi könyvtárban az em
lékkönyveket felütni, de szünidők alatt a könyvtárak itt is 
csukvák. 

A nagyszerű székesegyház rengeteg kőtő meg, melyet a 
századok ugy megbarnítottak, hogy szinte feketének mondha
tó. Első látásra csupán tornyok, kápolnák, ívek, kőtömegek hal
maza ; sok idő kell, mig az idegen tájékozza magát benne. Ne
hezíti az ismerkedést a talaj egyenetlensége, déli fala sokkal 
magasabb mint az éjszaki, mert lejtős helyen épült. Azért ma-

*) Lorinser; Neue Reiseskizzen aus Spanieii (III.) I. 315 lapon. Mig--
ae. Dictionnaire des pélerinage religieux. Paris 1851.1. 490. lapon. 
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r adtak meg a régi nyomon, hogy ugyanazon helyen pihenjen a 
márvány koporsó, a hol találták. Theodomir kápolnája helyére 
épitett Alfonz szép gazdag templomot. Ezt elrontotta Almanzor 
mór fejedelem, szül. 939., ki minden drágaságot elvitt, még a 
harangokat is, melyeket hátokon czipeltek el ker. foglyok Cor-
doyába, csupán az apostol sirja maradt sértetlen. 1186-ban VL 
Alfonz király, Pelaez püspökkel kezdették a mostani templo
mot épiteni. A réginek helyén van egy alsó templom, melyben 
évenkint 2—3-szor tartatik istentisztelet, s melyet nem láttam, 
csupán a felsőről beszélek. 

Először megláttam éjszaki részét, plazade la Arabaeheria, 
hol melléje van épitve az érseki palota. Ezen ajtón nem mesz-
sze a főoltártól a templom bal mellékhajójába érünk. Az egyház, 
latin kereszt alakjában van épitve, kezdetben román, később olasz 
Ízlésben. Azonban más építészeti stylusok is képviselvék, egyes 
kapuk vagy maga a keresztfolyosó góth Ízlésben készült. Hossza 
270, szélessége 204 láb, belseje tehát nem felette nagy, azaz 
nem olyan, minőnek grandiosus, mogorva külsejéről a néző 
gyanitja. A mint beléptem, legott feltűnt a kupolában, mely 
ott világlik, hol a középhajót a kereszthajó átmetszi, egy gépe
zet, melyről már itthon olvastam. Ugyanis nagy ünnepeken ide 
akasztanak egy óriási füstölőt (el famoso incensorio de Gallicia), 
ezt a kereszthajó széltében, a gépezet lóditása folytán járatják, 
s ez által erős füstgomolyok emelkednek. Most nem volt ki
akasztva, de másnap a káptalani teremben láttam egy szekrény
ben eltéve. Öt láb magas, s belefér fél kila szén. Ez már a leg-

* spanyolosabb divat, melyre bízvást el lehet mondani, hogy 
egyedüli a világon. 

A szentély rácsozattal van elválasztva; itt térdeltem leg
előbb, hálát adva, hogy Isten ide segített. A szentély — capilla 
mayor — tul van terhelve mindenféle bronz-, márvány- és fa-
czifrázattal. 24 salamoni (csigádad) oszlopot számláltam, me
lyek drága jaspis-talapakon nyugszanak; az oltár felett egy 
felette gazdagon díszített, angyalok által tartott meny ezét függ. 
Valaha kábitó fénynyel ragyoghatott; mint mondják, az arany-
incrustatión (fényesrtés) 20 évig dolgoztak, hanem most a faku
lás, kopottság szomoritó hatással van a nézőre, a túltömött di-
szítmény rikítóbban állítja elő a pusztulást, mint az egyszerű 
modor. Az oltáron van szent Jakab ülő szobra fából, ember* 
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nagyságban; a zarándokgallér aranyozott ezüstből való s drága 
kövekkel van díszítve. Ezen szobor mellé a magasba lépcső ve
zet, itt végeztem a zsolozsmát (officium Exaltat. crucis); itt 
szokták csókolni a szent szobrot. Az oltár alatt a földdel egyen
lően van a márvány-koporsó, mely Spanyolország védnökének 
holttestét rejti magában. A kulcsok az érseknél vannak, már 
200 esztendeje, hogy föl nem nyitották. A főoltár mögött köz
vetlenül szintén van egy oltár, mely némileg az ereklye fölött 
áll, itt miséztem kétszer, mert a nagy oltáron csak énekes misét 
mondanak. Minden akadály nélkül engedtek oltárhoz mennem, 
amint ezt ilyen hires helyen vártam is. A kis oltáron szép 
dombormüveket vettem észre, melyek szent Jakab életére 
vonatkoztak. Mise után bevilágitottak az oltár alatti üregbe, 
hogy lássam a márványkoporsót, s hogy ha majd emlékeket 
veszek, érintsem hozzá. 

A coro, mely a templom közepén van, szintén rézrácscsal 
van elválasztva, szintúgy az utczácska, mely a szentélytől a 
coroba vezet A kar jobb oldalán vastokban őriztetik szent Jakab 
botja, melyet a búcsúsok tiszteletteljesen érinteni és csókolni 
szoktak. A szentély két fő pillérje két szószéket tart, melyekről 
nagymisék alkalmával az intelmet és evangéliomot olvassák. 
A coro-ban jeles metszvényü székek vannak, azonfolül két 
pompás orgona, melyeken gyönyörűen, nálunk szokatlan 
hangokon játszottak. A templom öt hajóra oszlik, van vagy 40 
kápolnája; a főoltár koröttiek kis templomok, alapitóikat elfe
ledem, pedig az egyházfi nagy szorgalommal elbeszélte; na
gyobbrészt javítást igényelnének. Az egész városban nem láttam, • 
hogy templomot újítottak volna, házat is csak kettőt találtam 
épülőfélben. Amint az első, tehát fölületes nézegetést végeztem, 
feltűnt a templom jobb oldalán egy gyóntatószék felirata: pro 
lingvis germanica e t h u n g a r i c a . Szemben evvel a baloldalon : 

pro linguis gallica et italica, más nyelv nem fordul elő. Dagadó 
kebellel álltam meg itt s elméláztam, hogy ennyire megbecsülik 
a magyart; nyilván ez is jele, hogy hajdan ide sok magyar za
rándokolt. Haza mentem ruhát váltani, azután szemügyre vettem 
a várost. 

A székesegyházat három tér környezi, ez tele volt áru
sokkal, majd devotionálék-, majd gyümölcssátrakkal, a keres
kedő áruival többnyire földön ü l A falusiak, mint nálunk, vár 
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rosba hozzák terményeiket és oly olcsón adták a szőllőt, baraez-
kot, körtét; mintha Galliciában fogyasztási adó nem is volna. 
Föltűnt a parasztok fövege, mely egymás fölé hajtott pokrócz-
darabból állt, ugy, hogy végei az arcz felett hegyesedtek ki7 

Taasonlit azon fövéghez, melyet a gyermekek papírból kézitenek, 
vagy éghasító kalaphoz, melynek hátulsó vége hiányzik. Ha 
így leírva olvasnám, szintén nem tudnám képzelni, mint nem az 
olvasó. Hanem hát Dóré képei, melyeknél hűbbet még senki 
sem készített, nincsenek rendelkezésemre. Az asszonyok Öltöze
tén feltűnt a vörös, sárga vagy fekete zarándok-gallér, minő a 
papi taláron szokott lenni. Ezen gallér iránti előszeretetet onnét 
magyarázzák, mert hajdan dicsekedve mondák e tájra: tierra de 
Santiago; szent Jakab örökségének nevezték magokat, mint
hogy pedig szent Jakabot zarándokgallérral szokás festeni, di
vattá tették e ruházatot. Nincs itt annyi függöny a napsugár 
ellen, inkább a kályhamesterség kamatoz, mintsem a kárpitos
ság; mert a táj bizony kissé hideg. A seminariumba is benéz
tem, mely az érseki palotával és templommal szemben épült; 
hatalmas, szobrokkal díszített ház, hanem erősen tisztogatták, 
s igy semmit sem láttam. Szinte hihetlennek tetszett azon intéz
kedés, mely szerint Spanyolországban május végével szokták 
tartani a „Tedeum"-ot, és igy 4 hónapig tart a szünidő. Andaíu-
siában volna értelme, mert biz ott meleg lehet az iskolában, hanem 
Compostellában, hol talán hidegebb az éghajlat, mint Eszter
gámban, mért szünetelnek már júniusban, ezt be nem látom. 

Minthogy az eltörlött kolostorok templomai, tornyai meg
maradtak, rémséges harangozást, jobban mondva kongatást 
visznek itt véghez; nincs percznyi idő, melyben a harangnyelvek 
veszteglenének. Amint bömbölt a cathedraíis harangja, elmen

tem én is. Gyászmise volt egy szomszéd püspökért Az ének 
nem tetszett; a szomszéd két kápolnában szintén tartottak 
énekes miséket. Ezután volt az ünnepi mise, a szent keresztről 
A segédlő papok dalmaticája felálló gallérral volt diszítve, mint 
Zrínyi Miklóst szokták festeni a szigetvári kirohanáskor. Mise 
után körmenet tartatott, nagy arany feszülettel, melyben Urunk 
keresztjéből volt ereklye. Csupán a kanonokok, az éneklő pa
pok és pluvialés gyermekek követték az oltár szolgáit. 24 
kanonok, 12 gyóntató, és 28 praebendatus van e templomnál 
alkalmazva. 
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Egy mellékkápolnában, mely erős vasrácsos ajtóval van 
elzárva; őrzik az ereklyéket. Megkaptam a sorjegyzéket, mely 
igy hacgzik: Memóriái de las sagradas reliquias, que se véne-
ran, en la sánta apostolica, metropolitana iglesia, de Santiago 
Zebedeo el Mayor, Universal patron de Espafía, y primer fundador 
delaCristianidadenella. Ebből tudtam meg, hogy az oltár alatt 
szent Jakab testén kívül, tanítványainak Athanáz és Teodor 
ereklyéi is őriztetnek. Ezen „capilla de las reliquias tt-ban van 
egy hatalmas aranyozott bronz-oltár az ereklyék elfogadására, 
melyek különféle foglalványban rajta elhelyeztettek. A kápolna 
két kis oltára szintén e czélra való tekintettel készült, és szá
mos szent ereklyét tartalmaz. Mindöszsze 85-öt számláltam. Leg-
nevezetesb Alpheus Jakabnak feje, mely itt őriztetik drága 
arany foglalványban. 

Tudvalevő, hogy urunknak két Jakab nevű apostola volt. Az 
egyik, kit öregebb Jakabnak neveznek, szent János ev. test
vére vala, anyja Salome, atyja Zebedeus, galileai jámodu halász 
volt. Zebedeus és Salome ülőszobrai fából vannak; a szen
tély bejáratánál tiszteltetnek. A testvérek a mester iránti lán
goló szeretetökért kapták a „villámfiuk4' elnevezést (Mark. I I I 
17.) Urunk igen szerette őket, és kiváló bizalomra "méltatta. 
A megváltás után, Jakab nagy eredménynyel hirdethette az 
Isten igéjét, mert Heródes Agrippa előbb fogatta el, mint Péter t ; 
és népszerűségre vágyván, —• miután ennek egyik eszköze a 
keresztények üldözése volt, — Jakabot a 42-ik évben lefejeztette. 
A spanyol hagyomány öszhangzik a történettel, mert igen rö
vid időre szabja tartózkodását a pyrenaei félszigeten. Ifjabb Ja
kab, Alpháus fia, anyja Mária az Isten anyjának nővére volt, te
hát urunknak unokatestvére; ezokon a szentírásban a többi ro
konokkal, mint az „Ur testvéreitt fordul elő. Gal. 1. 19. Ez volt 
Jeruzsálem első püspöke, s mint ilyen jámborsága folytán „az 
igaza melléknevet nyerte. 63 évben agyonkövezték; irt egy le
velet, mely a szentírásban a kath. levelek közt foglal helyet. 
Ennek feje őriztetik az ereklyetárban, egy foggal, melyet a kö-
vezők kiütöttek. 

Nevezetes e templom portalé-ja, a diszkapu, mely román 
Ízlésben készült, és mintázata a párisi tavalyi kiállításon figyel
met gerjeszteti Most azonban a templom belsejébe került, mert 
eléje uj kapuzatot csináltak, igy legaláb meg van a viszontag-
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ságoktói védve. Három ivet képez, melyek pompás kőalakokkal 
népesitvék be. Urunk az apocalypticus szentek társaságában 
vagyon, mig oldalain a pokol és tisztitóhely alakjai vannak. 
A középen álló oszlop kő-czifrázataiban öt ujjokat szokták a 
zarándokok tenni, és imádkozva bucsuengedélyt nyernek. így 
állitotfa vezetőm. Ezen diszkapunál van a templom legmagaszto
sabb homlokzata, háromrendü oszlopsorral, terjedelmes lépcsővel, 
számtalam szoborral és tornyokkal díszítve. Ez a legszebb tér, 
itt van az ayuntamiento (városház) és a zarándokház. 

A városház pompás nagy épület, tetején van szent Jakab 
lovagszobra fehér márványból. Az apostolt fehér lovon ábrázoló 
szokás onnan eredt, hogy 844-bon a Clavijo melletti csatában, 
melyet Don Ramiro II . Abderraman mór fejedelem ellen nyert, 
s mely következménydus ütközetben először tűnt fel a spanyo
lok nagy ereje, sz. Jakab a ker. tábornak megjelent, kitartásra lel
kesítette és győzelemre vezérelte. Mariana mondja: El apostol 
Santiago, fue visto en un caballo blanco, y con una bandera blo-
ca, y en medio della una cruz roxa, que capitaneava nuestra 
gente. Erre megújult a keresztények ereje, és a megvert ellenség 
futásnak eredt. Az érmeken, melyek az egyedüli Compostellában 
vásárolható emlékek, lovon, zászlóval kezében ábrázoltatik. 
Egyik oldalán Jézus Mária szive, corazones de Jesus y de Maria, 
alatta Roma, (tehát ezt sem készítették itt,) hátlapján Santiago, 
lovon zászlóval és karddal kezében. 

A zarándok-szálloda talán legnagyobb épület a városban. 
Négy udvara van szökőkutakkal, az ajtó és ablakhevederek 
faragott kőből épitvék, az épület kétemeletes. Három napig 
időzhet benne a zarándok; hanem ugylátszik nagyobbrészt be
tegek tartózkodnak benne, ezt vettem ki a szobák felirataiból, 
melyek nyavalyákról szólottak. Nevezetes kápolnája, az egyedüli 
finom góth ízlésben emelt épület. Nagyon rászorult a javításra, 
láttam is elkészített állásokat, hogy a jeles művet eredeti fénybe 
helyezzék. Azt mondják, hogy sok helyisége használatlanul he
ver, madarak szállása csupán, a mi igaz is lehet, mert sajátszerű 
csend uralkodott az udvarokon. A kapu alatt nagy feszület sö
tétlett s előtte imádkozok. Mellettte Ferdinánd és Izabella ké
pei, kik eme nevezetes szálloda alapitói voltak. Oly nevezetes 
emberek voltak az ide utazó zarándokok, hogy más országokban 
is voltak gyülhelyeik, szállodáik; igy Parisban ezekért épült 
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1321-ben a Jakabzárda, melynek csak góth tornya maradt meg. 
E téren, hova a templom főhomlokzata, az ayuntamiento és za
rándok-szálloda szolgál, jul. 25-én, szent Jakab napján, évenkint 
nagyszerű tűzijátékot rendeznek, mely egy óráig tart 5 zene és 
a nép-ének mellett. 

Délfelé járt az idő, szállodám második emeletén, üvegfa
lakkal ellátott magaslaton volt a közebéd. Heten voltunk, a tár
saság nagyobbrésze francziákból állott, jóizüen költöttük el az 
ebédet. Délután meglátogattam a közeli templomot, hol a lelki 
gyakorlatokat tartották. A túlterhelt oltárokon számtalan an
gyal és szent társaságában, rendesen ott van szent Jakab lovon 7 
a szerfelett gazdag aranyozáson meglátszott, hogy századok 
előtt készült. Alig látni festést, mind merő aranyozás, nem csak 
itt, hanem más tomplomok is ugyanoly gazdagon állitvák ki. 
Nem elégszenek meg aranyozott oszlopokkal, hanem még czifra 
guirlandokkal, repkénynyel (fából) köritik. Naponkint négy
szer, 7, 11, 2, 5 órakor két jezsuita spanyolul beszédet tartott-
Az összegyűlt papok nincsenek egy helyen, hanem mindenik 
a maga költségén fogad szállást. 

A mint délután a coro rácsozatánál a zsolozsmát végeztem 
s gyülekeztek a kanonok, muzetum helyett fekete köpenynyel 
kurta gallérral, egy jóizű káptalanbeli megszólított a rácso
zaton át. 

Sennor es Hungaro ? 
Si senor. 
Professore de la Teológia ? Si senor. 
Doctor de la Teológia ? Si senor. 
Esaminatore Prosynodale ? Si senor. 
Ha resibido una carta, levelet kapott Simancasból, jöj

jön ima után az érseki palacio-ba, átveheti. Jött utána egy 
másik, és sorba kérdi a mondottokat, jön az érseki titkár, ki 
egyszersmind kanonok, s hasonlót mond, hogy 5-kor átvehetem. 
Útitársam simaucasi levele mozgalomba hozta a santiagói pos
tát és az érseki palotát. Habár „poste restante" volt küldve, leg
ott az érseki palotába vitték, ugy ijedtek meg a terjedelmes czi-
mezéstől. A jelen santiagói nemzedék még nem látott magyar 
embert; a kanonok urak tehát, kiknek e nevezetességet a tit
kár már^elmondotta, kíváncsiságtól izgattatva léptek ki a sek
restyéből. A mint meglátták a zsinóros ruhájú zarándokot, 
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alapos gyanujok támadt, Hogy én vagyok az; innen keletkezeti 
a tőről hegyig vizsgáló párbeszéd. Útitársam panaszkodott, 
hogy garbanczos, s más parasztéleteket kénytelen enni, hogy 
Simancas még távol áll a polgárisait világtól; 18-ra Burgos-
ban lesz. 

Nem láttam még várost, mely az ódonszerüség, a régiség 
nyomait oly ékesenszóló jellegét viselte volna magán, mint 
Compostella. Minden ház fekete, az utczák szűkek, mert még a 
múlt századokban tervezték. Legelső utczája a rua del Villar, 
melynek házivezetei alatt hosszában lehet sétálni. Itt vannak a 
boltok igen kezdetleges elrendezésben, nagy része hasonlít ami 
falusi görögeinkhez, kik mindennel kereskednek. Az alameda 
meglehetős, hanem fujt a szél, nem volt kedvem sokáig ott időz
ni. Az utczák, térek mind lejtősek, a város merő dombokon 
épült. Megjártam a boltokat fényképek végett, de habár van 
Santiagoban vagy 3 photograph, egyiknél sem volt a templom 
kapható, ugy vélem nem értenek hozzá, mert midőn egyiknek el
mondottam ebbeli roszalásomat, azt válaszolta, hogy nem lehet. 
Mihezképest az emiitett érmen kivül, mely sok utánjárásba ke
rült, mert csak egy, Stol nevű kereskedőnél található, nem le
hetett itt emléket venni. Árultak ugyan elég képet, hanem ez 
mind Francziaországból került elé, fényképet is, Murillo Ma
donnáit, hanem különösen compostellai emléket nem szerez
hettem. 

Itt is sok a kéregető. Az utcza végén sipolt egy vak, má
sik végén guitáron játszott egy második, s 10—20 ember hall
gatta. Náluk ez nem ritkaság, s mégis akárhányszor rágyújtott 
a hangorás, legott gyülekeztek bámulok s jutott alamizsna is. 
Az *amugyis szomorú spanyol dallam, szerencsétlen vak által 
előadva, kész gyászének, tűrhetetlen lelkületemnek épen ez kel
lett. Ugyanis nagyon boszankodtam, hogy öt hat boltot megjár
tam és senkisem akarta franczia pénzemet felváltani; utoljára 
egy vén tőzsér szánalomból felváltotta, hanem 3 Napóleonnál 
18 reál veszteséggel. Mikor ezt sokallottam, oly arczót vágott, 
mintha értésemre akarta volna adni: köszönd meg, hogy igy 
teszek, ez is jótétemény. 

Két éjét pótlandó, hétkor lefeküdtem, s a szaladgáló ege
rek daczára aludtam reggelig. A szent Jakab sírjánál végzett 
mise után, a pinczér jó reggelivel szolgált. A cathedraíisban 



— 364 — 

őgyelgő egyházfiak közöl egyet megkértem, hogy vezessen körűig 
és a toronyba. Egy kis ajtón felmentünk, s akkor vettem észre, 
hogy az egész templom felett oszlopokon álló karzat fut körül, 
melyben néhány száz ember fér el. A torony merőben faragott kő
ből épült és sok apró erkély-, szobor-, kis toronykával van diszit-
ve. A nagy harangnál megállapodtunk, innen magyarázta a tájat. 
A város dombos völgyben fekszik, minden oldalról hegyek környe
zik, melyek közt megemlitendő a délnyugatra fekvő Humilladoiro, 
melyről messze fehérlő ut vezet le. A#ért nevezik „lebomlás hegy é-
nek",merta messze földről jövő zarándokok itt pillantották meg 
legelőbb Compostellát, s adtak hálát földre borulva, hogy Isten 
ide segitette. A másik Pico sagro, csúcsos magaslat keletről, régi 
várral, melyet Alfonztól alapitottnak mondott vezetőm. A város 
18 tornyával, innen is az elmúlt századok képét juttatta eszem
be. Mily jó, hogy graniterős kőből épitetté k, nem kell ujitani 
ha megbarnul, a moha fölér a meszeléssel. Ez okon a látmány 
melancholikus, mit a borult ég meg inkább növelt. A hajdani 
sok kolostorból még megvolt hat apácza-zárda; a benczeszerze-
tesnők monostora legnagyobb. Három zárdában tanítanak, a 
többi contemplativ életet él. Mutatta a Fonseca-collegiumot* 
nagy quadrum, toronynyal, melyet egy XVI. századbeli érsek 
az egyetemen kivül alapitott. Van ezeken kivül elég üres épü
let, melyek a viharnak, zord időjárásak vannak kitéve, hanem 
oly erősen épitvék, hegy nem egyhamar lesznek meztelen 
rommá. A szél, hideg nyers levegő nem engedte sokáig a né
zést, hanem a mint megmutogatta a torony-ablakon a falmet
szést, melyet a nagy harang bevétele végett vágtak, sőt meg
ütötte kedvemért a harangot is , az óracsarnokba vonultunk^ 
mely üveggel elzárt helyiségben beszélgettünk. Itt elmondá^ 
hogy a templomnak 9 őre van, kik közöl négyen éjjel a templom
ban alusznak, elmondá fizetését, anyagi körülményeit, bizalmas 
beszélgetéssel, szolgálati készséggel viszonozta a két reál borrava
lót, melyekkel bőségesen,sőt túlzottan vélte magát jutalmazottnak. 

Egy gyóntatóval is beszédbe eredtem, ki francziául tanul
ván, minden idegennel francziául kivánt szólani, hanem a 
a franczia szavakat spanyol ejtéssel hangoztatta, miáltal be
szédje értelmetlen lett, ugyanígy járt a latin nyelvvel, azért kér
tem, hogy csak maradjunk a spanyol nyelvnél. Monda, hogy 
jövő évre jubileum lesz, a mi Santiagóban minden hetedik év-
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ben történik, a mikor t i. szent Jakab ünnepe vasárnapra esik. 
Kérdeztem7 hogy lehetne-e látni a magyar gyóntatót: Don Epi-
fano Castanetát! azt ugyan hiában keresi fel, mert úgymond 
nem tud az sem magyarul, sem németül. 0 is panaszlá, misze
rint a régi búcsújárások egészen megszűntek, pedig a tejút is 
az égen ez irányban van a keletről utazóknak. 

Minthogy Compo3tella nyugat legvégén van, hajdan a za
rándokoknak éjjel ez is útmutatóul szolgált, ez okon a tejutat 
via de Santiago-nak nevezték. Oompostella neve némelyek sze
rint a csillagoktól származott, melyek e helyen mutatkoztak, 
midőn a szent ereklyét meglelték: campus stellae. Mások szerint 
ez eme szavak röviditéséből eredt: ad sanctum Jacobum Apo-
stolum, vagy: Giacomo Apostolo. Később a végrehajtott bucsu-
járásról adott deák nyelvű bizonyít ványt hívták igy. Most mind a 
város, mind eme bizonyítványt nevezik Compostellának. Az itt 
megfordult nevezetes emberek közt megemlítendő: II. Calist 
pápa, szent Domonkos, assisi szent Ferencz, Ferreri Vincze, 
Sienai Bernardin, Istenes János, portugali szent Erzsébet, a 
hírneves Cid, V. Károly és azóta csaknem minden spanyol 
király. 

Hátra volt még a sala capitulare, hol a káptalanbeliek ta
nácskozni szoktak. Van itt egy könyvtár becses munkákkal; 
néhány szép kép, és egy választási gépezet, finom rakmü. 
Ugyanitt van letéve a nagy füstölő, melyet már emiitettem. A 
bejárás ide a goth izlésü keresztfolyosóról történik, los claustros, 
melynek csucsiveit a hozzáértők nagyon dicsérik, hanem én mi
után megszoktam ezeket déli növényzetben pompázva látni, 
ennek pusztasága csaknem megszomorított volna, ha nem 
vigasztal a tudat, hogy néhány óra múlva haza indulok. 
A papokkal szívélyesen beszélgetve, ránk harangoztak, mire 
közebédre a fondába siettem. 

A tegnapi vendégek ma sokkal beszédesebb kedélylyel 
voltak. Egy franczia — a lelki gyakorlatok alkalmából össze
gyűlt papsokaságból — tüzes vitába szállt, melyben ugyancsak 
kikaptak, hanem merőben unalmas, ezerszer elcsépelt kifogásai 
voltak. Sokáig hallgattam, mint molnár a malom zúgását. Min
denről kételkedett, a mi lágyvelejű hallgatók előtt, a lángeszüség 
jele. Miután felhozta a bucsuengedélyt, szentek, ereklyék 

.tiszteletét, holtakérti imákat, avval vetettem véget, hogy kérdez-
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tem: vájjon hiszi-e Krisztus istenségét, miután ez központja 
igazságainknak, enélkül felesleges egyebekről vitázni. Némi 
vállvonitás és homloktéglázás után bevallotta, hogy bizony, igy 
amúgy, azaz komolyan véve a kérdést, azt kell mondania, hogy 
nem, és Eenanra, mint az igaz evangéliomra hivatkozott. No 
lássa, hozzuk tisztába előbb ezt a dolgot, aztán menjünk a 
többire. Hanem hozták a kávét, kértem a pinczért, hogy ké-
szitse el a számlát. „No majd küldök én önnek — mondja meg 
csak lakhelyét — egy könyvet, hol a papok balgaságait látni 
fogja, „Conseils deBelleyme,trappiste á messieurs les confesseurs." 
Nem ismerem e könyvet; de nem is küldte mai napig, pedig 
már 2—3 hava, hogy elmúlt az ó év. 

A számla 22 reált tett, két napi lakásért, egy reggeli- s 
két ebédért; ez már mégis páratlan olcsóság. Holmimat a di-
ligenciába küldve, bucsut ve vek az uraktól, ugyanezt teendő a 
székesegyházban. A mily hidegen hagyott első órákban a szent 
hely, ép oly vonzalom gyuladt fel iránta később, és most szinte 
nehezen esett az elválás. Sokáig tartott a búcsúzás, mert mind
azoknak akartam juttatni az itt nyert bucsuengedélyből, kik 
valaha jót tettek velem. 

Ugy vélem, ha vannak az idő rendjében napok, melyeken 
szivesen meghallgat az Isten, az ünnepek, miért nem lehetnének 
a tér rendjében helyek, a honnan jövő imát kedvesebben veszi?! 
Es ilyenek katholikusoknál a bucsuhelyek, mert onnét az égbe 
menő utat, a jámborok és szentek, tisztult imáik, sanyargatott 
keblök forró fohászai által, mintegy járhatóbbá tették. Ha 
Krisztus Urunk válogatott az ima helyeiben, s a hegyeken, hol 
hallgat a puszta vadon, szeretett kiváltkép imádkozni: a ke-
resztényekis a mint eddig tették,jövőben sem hagyják el e szokást 
Kikérve szent Jakab esedezését az egész életre, az áhitat forró, 
emlékével elhagytam a templomot. Nagy harangok zúgtak 
sikető zajjal. 

Minden, második nap indul diligencia B r a n u e l a s b a 
á vasúthoz; én még tegnap váltottam jegyet 208 reálon a ban-
quettára, utolsó helyre. Sietni kellett, mert rendesen egynehányat 
elutasítanak, miután csak 19 ember fér a batárba. Két nap alatt^ 
melyeket Santiagoban töltöttem, elfogyott a látni való; én tehát 
már három órakor őgyelegtem a Cervantes-téren, hol a bárká
kat kenegették; egy Zamora-ba is volt ugyanekkor indulandó/ 
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Figyelmemet csupán C e r v a n t e s emléke vette igénybe. Spa
nyolországnak ezen első irója, Princeps seriptorum Hispániáé,, 
kinek nevét minden ember ismeri, és számos városban van em
léke, Madridban is, egy szép virágos kert közepén, a congres-
téren. Én mindeddig mellőztem; Santiagoban az ő szobra, egy 
vájuzott (canellirt) oszlopon álló mellszobor — volt első és 
utolsó tárgy, a mely szemembe ötlött. Álljon itt viszontagságos 
életének vázlata. 

Miguel C e r v a n t e s Saavedra, a Don Quijote Írójának 
családja, eredetileg Galliciából eredt; később leszármaztakCas-
tiliába és Miguel 1547. okt. 8-én Alcalában született, Rodrigo 
atyának 4-ik gyermeke volt. Nyolcz város vitázott a dicsőségért, 
köztök vala a vén Sevilla is; de okmányokból kitűnt, bogy szü-
letésbelye Alcala de Henares. Salamancában tanult, 1562-ben 
kis ideig Madridban theologus volt. Azután Rómába ment, és 
Aquaviva bibornok titkára lett. Nemsokára elhagyta e szolgá
latot és katonának állt be, mint ilyen kitűnő vitézséggel bar-
czolt Jüan d'Austria alatt, 1571. oct. 7-én Lepantónál. Három 
golyó érte; balkeze szétzuzatott. Mihelyt meggyógyult, legott 
más csatákban vett részt; tervei nem sikerölvén, 1575-ben el
búcsúzott a hadseregből és Rodrigo testvérével „El Sol" hajón 
Spanyolországba vitorlázott. Útközben egy algiri kalózhajó^ 
vitéz ellenállás után, 1575-ik év sept. 26-án elfogta, s az egész 
hajószemélyzetet mint rabszolgákat Algirba vitték. Hyképen 
nemcsak a szegénység, harczi sebek, hanem a börtön keserűsé
gét is érezte; mindenütt kitűnik Cervantes nagy lelke, edzett 
jelleme és Istenben rendületlen bizalma. Bizonyos renegát, Dali 
Mami kezébe került, ki a Cervantesnál talált s a királynak 
szóló levelekből őt előkelő egyéniségnek gyanitva, súlyos lán-
czokba verte s elég kegyetlenül bánt vele, hogy ilyképen 
nagyobb váltságdíjt csikarhasson ki. Öt évig sinylett a pogány 
fogságban, szüntelen szabadulásán törve fejét; de minden kí
sérlete sikertelen volt, sőt irtózatos sorsát még súlyosbította. 
Valahányszor meglepték a menekülő keresztényeket, Cervantes 
mindig magára vette a vád súlyát, s bevallotta, hogy ő izgatta 
társait kitörésre. A miért súlyos lánczokat raktak reá, ugyanaz 
eredményezte, hogy életének megkegyelmeztek, mert ha tetemes 
váltságdíj reménye nem csiklandozta volna gazdáját, régen 
fejét vétette volna. Atyja, testvérei eladták mindeneket, de ez 
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sem volt elegendő mindkettőnek kiszabadítására. C. hazaküldte 
testvérét; ő pedig ott maradt; menekülési terveket kovácsolt, 
de ezek mind haszontalanok voltak. Míg elvégre 1580-ki sept. 
19-én néhány trinitarius szerzetes, kik a rabok megváltását 
tűzték ki czélul, pénzzel, könyörgéssel, ép mikor Konstantiná-
polyba szállítani akarták, kivitték, hogy szabadon bocsáttatott. 
Szegénysége miatt ismét katona lett s három évig harczolt I I . 
Fülöp alatt Portugál ellen. 1582-ki decz. 19-kén elvette Dona 
Catalina de Palacios Salazar y Varmediana előkelő, de elszegé
nyedett hölgyet nőül és Esquivias városban, Castiliában letele
pedett. Ekkor 37 éves volt. Kenyérkeresetből irt vagy 20 szín
darabot, melyek a spanyol szinpadokon mind tetszettek. Leg
jobbnak mondják Numantia város végostromát, melyet nagy
szerűen fest 5 El trato de Argelben a keresztények nyomorát 
kebelrázólag állítja elé. A színdarabok nem jövedelmeztek 
annyit, hogy utánuk élhetett volna, ennélfogva 1588-ban az 
indiai flotta biztosa lett Sevillában. 1598-ban kezdette irni hal
hatatlan müvét: El ingenioso hidalgó don Quijote delaMancha, 
mely 1609-ben Madridban jelent meg, és azonnal nagy feltűnést 
okozott. 1605-ben Madridba tette át lakását, hol szegényül élt, 
csak a toledói érsek és Lemos gróf vették pártfogás alá. Bizo
nyos Avellanada folytatni akarta hírneves müvét, rágalmazva a 
szerzőt, hanem Cervantes ép akkor dolgozva a mű második ré
szén, szellemileg megsemmisítette ellenét; 1615-ben megjelent 
második része. Sokat irt még, novellákat, elbeszéléseket, színda
rabokat, ismerve az élet minden helyzetét, keservét, megragadó 
hűséggel tudja festeni. Arboeztörés, gályák összeroppanása, el
merülő hajók lakosságának halál-kardala, korbácsütés, önfeledt 
hadi tombolás, üdvrivallás, ezeken mind általment, emlékezetből 
is dolgozhatott, pedig hatalmas képzelme is elősegítette. Utolsó 
munkája volt Persiles ySigismunda regény. Meghalt 1616-i apr. 
16-án, miután áhítattal fölvette a haldoklók szentségeit. Sírja a 
madridi trinitariusok templomában elveszett, hanem lángesze és 
becsületes aczéljelleme által az utó világ bámulata és szeretete 
halhatatlanná tevék Őt. 
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XVI. 

Lugo- és Bnrgos. 
Négy óra után, a személyzet podgyászosiul a batárban nyö

gött. De leginkább fohászkodott a banquetta négy utasa,'ezek 
aszalt körte gyanánt lévén bepréselve; sorsuk szánalomra indit, 
azért foglalkozzunk velők. Balról elsőnek egy spanyol farmer ül 
csak arról nevezetes, hogy nem dohányzik, s hogy pléhtokban 
keményre főzött tojásokat vitt magával; Santanderbe utazik. A 
második egy plébános volt, beszédes ur, kivel deákul beszélget
tünk, spanyol értelmezéssel. A harmadik egy fiatal madridi nő, 
nem kényes hölgy,hanem valami mesterember neje,féléves fiával; 
& negyedik volt e sorok irója. Mikor a negyedik is beült, egy-
másra néztünk, néma, de a szorultságban kiduzzadó ajakkal, 
azt kérdve, hogy hát ugyan mi lesz ebből, micsoda lepénynyé 
ráz össze minket e szekér. Dülledt szemekkel tekintgettünk, 
míg elvégre bátorságunk támadt a mayorált kérdőre vonni, hogy 
miután e hely csak háromra van készítve, miképen szoríthattak 
ide négyet, illetőleg ötöt? Szárazon azt felelte, nem lehet más
képen. Elindultunk. Egymásra nem haragudhattunk, inert a kö-
32Ö3 nyomor kifejezése arczunkon lefegyverzett minden felin
dulást Hanem mikor eszembe jutott, hogy eme kalodában egy-
huzomben 44 óráig kell senyvednem, akkor a desperatio vész
madarai röpködtek fejem körül. Volt azonban egy gondolatom, 
mely minden nyögés nyilát megtompitotta, minden zökkenés
nél ruganyos vánkosul szolgált, azon eszme, hogy immár nem 
távolodom hazulról, hanem közeledem, s megszakadás nélkül 
rohanva, 12 nap múlva honn leszek. Ez ugyancsak közömbös 
gondolat, főleg a hogy szobámban ülök, de akkor ez lelkesedést, 
képzelhetlen örömet, megnyugvást foglalt magában; ezokon a 
kinok daczára felvidultam, és a nyaffadtképü útitársak között 
körülbelül én voltam a legvígabb. Hanem az ordító porontyról 
is kell szólani, mert hiszen ez adta meg pecsétjét nyomorúsá
gos voltunknak. Az orditást túlkiabálta a zagal, kocsizörgés és 
öt öszvér vágtatása, hanem a gyermek azonkívül indulatainak 
egyéb kifejezéseit is napfényre hozta, mint azt korának igényei 
követelték. Szegény anyja, kérő szemeivel is bocsánatért esdett, 

Spanyol ut. 24 
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hogy ilyen kellemetlenné tette ittlétünket; mi azonban siettünk 
öt megnyugtatni, hogy mi is kisdedek voltunk, hogy ilyesmire 
készen voltunk, habár biztatásaink nem igen szivból jövének, 
hanem inkább udvarias szólásmódok valának. A szegény nőnek 
azonban vajmi jól esett sziveskedésünk. A kocsi vágtatva haj
tott a jó országúton, én a kocsiszögben kunczorogtam, mint árva 
daru öszszel. 

G-allieia Spanyolország éjszaknyugati tartománya, 2 millió 
lakossal. Tényleges fővárosa C o r u n a ; hírénél fogva első S a n 
t i a g o , utána következik L u g o . Még a svévek alapították 
409-ben, legyőzte Leovigilde visigoth király 585-ben és 713-ban 
az arabok. León, Asturia és Gallicia volt ama három tartomány, 
hol előbb a hegyszakadékba rejtőzve, lassankint kitérj edett a 
ker. királyok hatalma, mély Ferdinánd és Izabella alatt tetőzött 
Különös alkotmánynyal nem dicsekszik, legtöbbnyire León- és 
Asturiához tartozott. Gallicia földje termékeny, de még nagyobb 
lakóinak szorgalma, mert vad, köves mezőket is megművelnek. A 
népet kissé nyersnek mondják, habár én csupán jólelkű, előzé
keny, kedves emberekkel találkoztam. Ugy vélem, hogy a gallego 
legnemesebb lelkületű nép. Józan, gyermeteg, őszinte és példa-
beszédileg hűséges; ezokon mint szolgák, kapusok mindenütt 
becsületben állanak. Megérdemelték tehát, hogy országukba 
hozassék szent Jakab ereklyéje. Vallásosságát emliteni sem kell, 
mert erről századok beszélnek. Némileg hasonlítanak a mi so
dronyos hazánkfiaihoz, mert szintén megjárják az országot, sőt 
Francziaországba,Helvetia ésPortugálba is átcsapnak napszámba. 
Majd mint aratók, leginkább mint vizhordók, s általán munkások 
gyanánt szerepelnek. A portugáli paraszt olyannyira lomha, 
hogy inkább lábán hagyja veszni gabonáját, semhogy gallego hiá
nyában maga learatná. Lissabonban divik egy közmondás, mely 
szerint megteremte Isten az embert (a portugált) s ada melléje 
szolgát, a gallegot. Minthogy hatalmas testi erejök folytán akár
milyen munkára vállalkoznak, Spanyolország teherhordó sza
marának nevezik, és nincsenek nagy becsületben a többiek előtt, 
kik büszkeségben mód nélkül felülmúlják. Panaszkép mondják; 
he sido trattado, como si fuera Gallego, ugy bánt velem, mint 
valami galliciaival. Tájszólásuk a portugál nyelvhez közelit, 
azért oda szeretnek leginkább munkába szegődni. Asszonyaik
ról mondják, hogy csak búcsúkor fésülködnek, ezokon példabe-
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szed gyanánt ismeretes a megjegyzés, hogy fejők olyan, mint el
hagyott fecskefészek. 

A tájék szépségei az eső daczára is feltűntek. Pompás or
szágút, környezve gesztenyefáktól és őrizve csendőröktől, kik 
zöld carbonari köpenyben siettek egyik állomásról a másikra. 
Lejtőkön, hegyhátakon, zordon erdőkön vitt utunk, hanem a 
vidék mindenütt a kiváló szorgalom bélyegét hordta magán. A 
hegyek sokszor eszményi alakzatuk miatt megleptek, mint py-
ramisok, gömbölyü-csucsba végződnek és a haránton csavargott 
a jól kiépitett ut. Kerülések miatt néhol két óra hosszat kanya
rogtunk valamely völgyben. Egyedüli találkozásunk volt egy 
öreg lelkktyával, ki a santagoi lelkigyakorlatokról haza felé 
igyekezett. Szamáron ment, egy fiu tartotta a zablát, a másik 
ütötte a csacsit, bizony megszántuk szegényt. Csakhamar eleste
ledtünk, szakadt az eső, mayorálunk egészen átázott, nekünk 
csak az jutott, mi a viselt diligencian nyilasain befurakodhatott. 
Vágtatott az öt öszvér, csakhogy nem oly gyakran váltottak fo
gatokat, mint a királyi postán, mert ez magán-társaság volt, 
ezokon néha elég lassan koczogtak az állatok. Hiába bámultunk 
a tárgytalan semmibe, minden figyelmünk belső körülményeink
ben pontosult össze, azaz siralmas állapotunkat külszórakozás 
hijával még sanyarúbbnak éreztük. A jó plébános beszélt egyet-
mást, jókedvű kaczajra is fakadtunk néha; húgomasszony nyelve 
ugy láttam, szintén jól fel volt vágva, csak múlt az idő, de egy 
zökkenés elég volt, hogy elmúljék a vihogás. Ugy éreztem ma
gamat, mint a bakba kötött baka; lábam a kurta ülés miatt 
görcsbe szoritva, kezemet a szomszéd karja nyomta, csupán fe
jem volt szabad, s ennek épen ez volt a baja, mert álom is je
lentkezvén, nem volt hova hajtani. Ez, hogy Heine szavaival él
jek, Dante poklának zongora-kivonata volt. Utóvégre arra kért 
bennünket a fiatal nő, hogy engedi?ők meg, miszerint majd egyík> 
majd másik vállára tehesse fejét. Ez itt udvariassági szabály, 
mely nekem az egész éj álmatlanságába került; egyébiránt a 
gyermekordiíás s velevaló időnkinti, hízelgő, csitító gyügyög-
tetés szintén nem engedett volna aludnom. Hazai gondolatokkal 
foglalkozva, a rettenetes éj valahogy csak elmúlt. 

A mint szürkületkor megállapodtunk, valami harangozást 
vettem észre, gondoltam, hogy talán a szomszéd-faluban hajnalra 
harangoznak.Kérdést is ejtettem a mayoralhoz, hogy minő falu ez. 

24* 
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Azt felelte, néni harangozás ez uram, hanem a carro csikorgása, 
mely távolról; ugy negyedórányira, csengő hangot ad. Hiszen 
már néhány nap óta hallom a kurrogó, csiripelő, fülhasitó lár
mát, de most harangozásnak véltem. Ezen kétkerekű talyigák 
öallieia, Asturia és Biscaya (bask) tartományok nevezetességei. 
Lorinser arra jártában (III. 87.) csaknem megsiketült tőlük. 
Merőben fából vannak összeillesztve, egy árva vasszeg közremű
ködése nélkül. Ezen titok még a régi cantabroktól származik, 
melyhez, voltakép inkább zsivaj -szokott fül kivántatik, mintsem 
fürkésző ész, vagy géptani talentum. A kerekek gömbölyűre vá
gott vastag deszkából állanak, ezen küllő nélküli kerék, jobban 
mondva fatányér közepébe négyszögű nyilas van vésve, s ebbe 
•ékkel megerősíttetett a tengely, mely tehát a kerekekkel együtt 
forog, mig az egész világ jármüvein a tengely áll, hanem csu
pán a kerék forog körötte. En legalább az ékezetet láttam fo
rogni. A tengelyre van egy rakaszféle deszka-négyszeg al
kalmazva, melybe az átszállítandó teher tétetik, ennek szegle
tein néha dorongok menyezetet tartanak, hogy az illető kocsis 
árnyékban legyen. A befogott két ökör egyszerű jármot visel, 
de oly érzékenyek, hogy a mellettök lépegető paraszt botja 
érintésével is igazgatja. Ezen talyigák kerekei, már mozogjon 
akár csak a kerék vagy tengelye, miről határozottan nem szól
hatok, fülszaggatólag csikorognak. Az bizonyos, hogy ilyen po
koli lármát, semmiféle jármű nem okoz a világon. A mi hegyein
ken is alkalmaznak a .tengely ékre vaskarikákat, melyeknek ko-
iompolása figyelmezteti a szembejövőket, hogy idejekorán kitér
jenek, hanem e kongatás, a galliciai talyigák csikorgatásához ké
pest, valódi kellemes fuvolya-hang. 

Nyolcz óra felé egy nyilt térség magaslatán megláttuk 
Lugo-t, melyet már emiitettem, csakhogy most egyenesen és 
nem Ooruna-nak kerülve jutottam belé. Ez oldalról szép 
tekintete van. Bástyái alatt elhaladva, romlatlan] egészsé-
gökről győződtünk meg. A rómaiak alatt Lucus Augusti volt a 
neve. Útitársaim szerint a cathedralisban folyvást ki van téve 
az oltáriszentség, és három pap felváltva egész nap térdel előtte, 
annak emlékére, hogy Lugo az egyedüli város, melyet a mórok 
be nem vettek. Egy órai időzés alatt megnéztem a székesegy
házat, mely a város közepén emelkedik. Épült a [XII. század 
elején gránitból. Nem maga3 gótk épület, és miután különbféle 
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időközökben készítették, nem is öszhangzatos. A szentélyt javí
tották, ezokon az istenitisztelet a trascoro oltárán tartatott, és 
pedig a kitett oltáriszentség mellett, miáltal a segédlet szaka
datlan térdhajtással végeztetett. Ámde a történet csak Oviedo-
ról állítja, hogy a mórok be nem vették, Lugoról azt mondja^ 
hogy Muza arab vezér itt volt, s hogy 40 évig birták. Hihetőleg 
másokból, talán csodálatos esemény folytán imádtatik mara
dandóan; G-allicia czimerében is ostya-alak vagyon. Van a. 
városnak egy szép tere, ujöntetü szoborral, de nem emlékszem 
már, kit ábrázol. A fondában, hol megállapodtunk, csupán ká
vét adtak, hanem jót, ezzel megerősödve, ismét a kalodába zár-
kozánk. Minő jótétemény leendett, ha vagy két óráig gyalogol
hatunk, hanem ez meg nem engedtetett, mert a diligencia vág
tatva jár. Itt azon szerencse ért, Kogy Maria Eodrigez, a mad
ridi nő fiával együtt a batár belsejébe került; az emiitett plébá" 
nos podgyászát esetleg a Zamorába indult batárra tették, s igy 
itt maradni kényszerült, ekképen ketten maradtunk, mely 
állapot ellen nem lehet zúgolódni. No de kivész az emberből a 
zúgolódási viszketeg, a ki itt 12 órát ül, olyan resignált lesz 
mint akármely birka, csak szánalmat esdő szemeink mutatták 
törődött állapotunkat, egyébként csende3 megnyugvással fo
hászkodtunk. 

Mayoral az egész utón csak egy volt, hanem a zagalok 
minden harmadik öszvérváltásnál szintén változtak; volt tehát 
alkalmunk gyönyörködni müvészetök gyakorlásában. A mayo
ral csöndesen dorgálta a resteket/ mintha csak egyesek hibáit 
hánytorgatta volna, időnkint megsuhogtatta ostorát mindnyája 
felett, mintha tekintélyét akarta volna gyakorolni, melylyel bir 
ember, ló, öszvér felett egyaránt. Hanem a virgoncz zagalok 
mindenféle lelkületet hoztak napfényre. Legjobban tetszett a 
kínszenvedés második napján egy derék zagal, ki egy délután 
három óra hosszat ment velünk, Baldomero volt a neve. Nagy 
hegyeken, hanyatló meredélyeken vitt utunk, ez okon leszáll
tunk, és megengedtetett, hogy gyalog is mehettünk, mire én a 
zagallal társalogtam. Mig a diligencia a hegyek öbleiben járt? 

mi a völgyön keresztül vágtunk s hamarább voltunk a kitűzött 
helyen, mint a batár; azután kezembe adta az ostort, s én a ló-
hajtás lelkesedésétől ösztönöztetve, zagal-müszavak özönében 
rávágtam néhányat az öszvér-csoportra. E tájon a lóhajtási mü-
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szavak ezek: matyó—rudas 5 csó, csó,=halkan, lassan; hóó=áil j . 
Bátorító, lelkesítő kifejezések: eó! palóló! arriba, mas arriba, 
fölebb még fölebb; adja adja, anda, mas anda! Az öszvér-nevek 
közt előfordult rPelerina, bonita (szép) Pelerina; Graciosa, Pro
vinciák. Dorgáló kifejezés: perro punatero, kutya, vagy csupán 
punatera. Egy fehérhátu öszvérnek molinero volt a neve — mol
nár ; ezt kitűnően tudta hangoztatni, minden magánhangzót át-
hurczolva a hanglépcső fokain, mire az ellent nem állhatott, s 
mihelyt a mooo-t hallotta, megfeszítette lábát és hegyezett fü
lekkel erősen dolgozott. Számtalanszor tapasztalta ugyanis, hogy 
ha szép szóra nem hallgat, ütleg is következik. Szinte rövidnek 
tetszett a délután, már nemcsak az ut, mert uj és uj alakban 
láttuk a hegyeket, hanem az életvidor zagal, udvarias szíves
ségei által. 

Á hegyek alakzata nem zordon, habár igen magas, göm
bölyű pyramisoknak mondanám ; csak részben vannak benőve 
erdővel, de egyet sem láttam, melyen hiányzott volna gyep, kö
zönségesen szikiátalanok. Görgeteg vizomlás nem undokitja a 
völgyeket; mind bársony-zöldbe volt öltöztetve, vagy barna 
felhők tartottak bennök éjszakát. Néhol hegygerinczen szédítő 
magasban jártunk, honnét órahosszat gurultunk volna a csu-
szamló csermelyü völgybe. Barna felhők tornyosultak az égen, 
siettetik az éj bekövetkeztét, mely elrejté a veszélyt és ijedel
meket, süríi zápor is kezdett omlani, mire sugártalan, csillagta
lan éj következett. Behúztuk a bőrfüggönyöket és szivarfénynél 
beszélgeténk. Ez volt már a második éj, melyet gúzsba sz^ritva 
töltöttem. 

Tizenegy óra lehetett, mikor Villafrancá-ba érkeztünk, 
hol a diligenciák félóráig szoktak időzni. Mindakétszer sötét éjjel 
mentünk ezen ; a batár lámpájánál több házat vettem észre, ta
lán mezőváros, habár úgynevezett vendéglője nem jobb a mi 
csárdáinknál,, fitt találtam az egyetlen, de valódian goromba 
spanyolt. Amint az emeletbe értünk, a konyhában földön volt 
tűzhely, hol a bográcsban valami sustorgott, tehát a vendéglős 
sajátkezüleg készített az utazók számára estelit. Hanem a spa
nyolok többször emiitett szokása folytán, kik éléskamrával 
utaznak, csak ketten mentünk fel, a csárdás dühös volt, csaknem 
megpukkadt mérgében, hogy kotyvadéka kárba vész. Hozzá
járult, hogy kántorbőjt lévén, a fagygyu-pettyegetett asztalra le-
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könyölve, sajtot kértem. Az asztal teritett része is rákiáltott 
volna a szegedi szappanra, hogy álljon meg egy szóra. Morogva 
nyújtott egy kemény darabot, kérdem mi az ára? — Két reál. 
Adjanak kenyeret is. Lehasított egy karajt. Hát ennek mi az 
ára ? Mit kérdez? ordit rám a gallego, inkább fizessen! Oda
nyújtani neki szótlanul a pesetát, s némán eltávoztam. A sajt két 
napigégetett, oly fertelmes volt. Menthető a durvasága, mert pör
költje, melyet annyiszormelegitett,másnapra maradt; de engem 
felette sértett, hogy kit nem bántottam, durvasággal illetett. 
Hanem elmúlt a második éj is, mikor esőteljes reggelre virradánk. 

Még tegnap csak találkoztunk emberekkel, majd deákok 
utaztak ló- és szamárháton a compostellai egyetemre, hol sep-
tember vége felé kezdődtek a beiratások; majd kétkerekű tár
szekerekkel, melyekbe 7—9 öszvér, nem egymásmellett, hanem 
egyenkint hosszú sorban volt befogva: hanem e tájon nem is 
láttunk embert, állatot. Egyébkint pedig zuhogott az eső. Ez az 
unalom, levertség, melyet a kínszenvedés harmadik napján kiál
tattam, rettenetes gondolatnak is, hát még valóságban. Habár 
az unalmat, ezek olvasása közben talán képzeli az olvasó, de 
nem lehet fogalma azon öröm felől, mely csaknem rikoltozó uj-
jongássá vált, mikor délfelé megláttuk a branuelas-i vityillót, 
melyet indóháznak neveznek. Szomorú kedvehagyott ősz feküdt 
a tájon, de bennem kéjzsivaj tombolt, az öröm, hogy ismét össze 
vagyok kötve a vaspálya-világgal, felpezsdítette bennem a vért s 
feledve volt a kiásott szenvedés. Legott a teritett asztalhoz ül
tem, mert a fogadós várt vendégeket, kik között mivel Coru-
naból is ekkor jött meg a diligencia, vagy 20-an vettek részt a vi-
galmas ebéden. Dalia Öntudat dagasztá keblünket, mert hát sokat 
szenvedénk, kedd délutántól csütörtök délig. Jó kedvemben egy 
angolnak cicerone-ja is voltam, ki csak egy spanyol szavat tudott: 
nada = semmi. Ezt monda mindenkinek, a ki megszólította. Tör
tem az angol nyelvet, mire az én angolom szinte kiugrott bőréből, 
útitársát is oda hítta, hogy hiszen itt társaságunk lesz. Kérdezte, 
ha vájjon catholic priest vagyok-e, hova megyek, s látható öröm
mel vette, hogy magyarral találkozott. Én igyekeztem dolgaim 
után látni, mert magam is iszonyodtam ama keréktöréstől, melyet 
az angol szavak szenvedtek, habár angol fiatal barátunk oly vilá
gosan ejtette ki a szavakat, hogy a mi született angolnál ritkaság, 
jól meg lehetett érteni. Ijedelmem fölösleges volt,mertő első helyen 
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meni; én pedig utolsón. Félegykor elindultunk, hétkor P a l én
e i á b a n valánk. 

Az ismeretes tájon sebesen áthaladtunk. A ponyva-függö
nyök minő kedvesek lőnek, a kemény pad milyen kényelmes, ha 
elgondoltam a clilig.encia kínjait. Vidáman telt az idő. íTyolcz 
órakor este V e n t a d e B a s o s ban kocsi változás, honnét egy
szerre indultak vonatok Santander, Burgos és Madridba. En 
B u r g o s felé váltottam jegyet.Nem emlékszem, Palencia vagy 
Banos-ban volt-e; amint váx-akozási őgyelgés közben a pénz
tár-ablakhoz tekintettem, sok népet láttam oda csoportosulni. 
Tartottam tőle, hogy jegyet még sem kaphatok, az ablakhoz roha
nok, s egy sürü csoport koldus tartotta elfoglalva a pénztár-ab
lakot, quartoért esengve§ minden utazónál, ki csak jegyet vál
tott. Minthogy itt mindenki megnyitja tárczáját, a mi fölösleges 
pénz alkalmatlankodik tárczájában, odaveti nekik. 

Megismerkedtem egy franczia szemüveg-árussal, a mint 
Bánosból nyolez óra után elindultunk. Ezen ismerkedés, ciga-
rillo váltás valódi jótétemény volt rám nézve, ugyanis, két éj
szakai virrasztás után, oly erősen nyomott el az álom, hogy ha 
tizenegykor Burgosban föl nem kelt, hol ő is leszállt, nem tu
dom hova visznek. A burgos-i pályafőnél az ottálló kocsisoknak 
elkiáltottam a: fonda del nöi'te-t, mire az egyik, czédulával kezé
ben, oda tolakodik, „egy senorito küldi önnek." Vagyugy! leg
ott kocsijába helyezkedtem el. F. V. már itt volt Simancasból, & 
megegyezésünk szerint akármelyik jön hamarébb, a fonda del 
norte-ba száll, s a küldönczöt utasítja, miszerint hamarább örül
hessünk a találkozásnak. Az omnibuszba még egy ur két fiatal 
emberrel szállt be, kiket hallgatagságuk miatt angoloknak vél
tem. A fondában csak a Nro veinte után tudakozódtam, sutitár
samat jóizü hortyogásából felvertem, mire két óráig éjfél után 
beszélgettünk. Nem tudtunk jóllakni a viszoníátás örömével^ 
tódult belőlem a tűnődés a magány utazás miatt. 

Az utazás örömeinek egyike a városok arczulatának első 
tekintete ; mi rendesen a régi, saját agyunk festette képek le
rombolása és legott az újnak elkészitéséből áll ; ezen villámgyors 
alkotás nagy élvezetet szerez. Hátha még a világ első góth re
meke áll örömtől ittas szemünk előtt! Mert mint általán tudva 
van, a burgos-i cathedralis első mü a góth építészetben. Leül
tünk jókor reggel a két tornya előtti téren egy kőre s olvasgat-
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tuk az idevágó dolgokat, azután megnéztük belsejét, oltárait, 
körülvezettek a templomi képtárban, ismét kívülről nézegettük. 
A mint egy kápolnánál, hol épen mise tartatott, megállapod
tunk, V. barátom halkan elkiáltja: Kersehbaumer! Csakugyan ő 
volt, a szentpölteni hittanár, vele két fiatal ember Bécsből, Bauer-
Bargehr jogásztesvérek; most tűnt ki, hogy tegnap este velők 
mentem a diligenciában, de meg nem ismertem, mert mogorva 
szítlanságuk miatt angoloknak tartottam. Pedig való igaz, hogy 
külföldön hazámfia gyanánt tartottam a németet; bármennyire 
szeretem a spanyolt, mégis hol németet, főleg osztrákot láttam, 
ugyanoly szeretettel fordultam hozzá, mintha csak hazámfia vol
na. Képzelhetni az örömet, melyet a jó urak látásán éreztünk. 
Legott elhatároztuk, hogy délben együtt megyünk, s addig uta
zunk egy csoportban, mig csak lehet. Kölcsönösen elbeszéltük 
viszontagságainkat, s hogy mennyire szeretünk hazajőni stb 
Hanem mit tereferélek én magándolgokról, mikor a székes 
egyház, a világ nyolczadik csodája ime előttünk áll. — Ismét 
nyolczadik ? hiszen spanyol csoda is van már vagy nyolcz- Le
gyen tehát nyolczadik s p a n y o l csoda; lehetne ám azt itt is kiál
lítani, például Toledo, Alhambra,Cordova, San Juan de los rey es, Es-
corial,Sevilla,Santiago,Burgos. Talán másodszor is lehetne nyolcz 
spanyol csodát kiteremteni. Hanem hát maradjunk Burgosnál. 

A csodamü alapját letette 1221-ben Maurizio püspök, de 
csak 1567. végezték be. Tiszta góth stylben van épitve, és góth 
részleteiben én semmi széthangzást sem vettem észre. Ezzel nem 
sokat nyer a székesegyház; hanem talán én sem merném mon
dani, ha különb emberek hasonlag nem nyilatkoztak volna. Ezen 
századokon át szemelőtt tartott harmónia láttára, szinte meg
döbbenünk, midőn a diszkapu renaissance-iveinek szögleteivel 
találkozunk, ezek mód nélkül rútítják. Az igaz, hogy időnk 
sincs szitkozódni, hogy minő vak ember épithette ezt, könnyedén 
kimentjük, mert talán ideiglenes eme kapubálvány és minden fi
gyelmünket a teljesen bevégzett, szép, átlátszó toronyra sze
gezzük. Azt hinnők, hogy ez agyagból van mintázva, mert ke
mény kőből csipkét faragni lehetetlen. jSTem akarom az olvasót 
a frázisok zuhatagától megfosztani, melyeket fölszedtem, hadd 
repüljön egynehány, csak azt jegyzem meg, hogy leginkább a 
bámulatos arányokban kiépített tornyok csikarták ki a bámulat 
mee szólamait. V. Károly monda: ez ékszer, melyet zárva kel-
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lene tartani s elvonni a mindennapi látástól, hogy óhajtozzanak 
nézése után. II. Fülöp állította, hogy nem is lehet emberi kezek 
munkája, hanem angyalok készítették; pedig királyi módon ér
tett a művészethez. Lorinser szerint: ez kővé vált dicsének, 
melyben nincs egy bántó félhang, hanem hol a csengő ezüsthang 
a legmélyebb hangfutamokkal összeolvad, és a dallam tisztán 
átlátszólag kihallik.— Miképen daczolhat e filigrán munka szá
zados viharral, jégíergeteges égiháboruval, vagy csakugyan föld-
döntuli tündérek szőtték szirtcsipkéit ? A képzelet akármit gon -
dol is, a valóságot tul nem szárnyalja. Ez egymaga megérdemli, 
hogy a ki Parisba megy, ránduljon ki Burgosba is, mert ilyent 
^ehol sem lát 

Nem az óriási dimensiók vagy elnyomó sulytömegek által 
vonja magára a figyelmet, mert hoszsza 300 láb, szélessége 93, 
a tornyok magassága szintén csak 300 láb, nagyságra nézve 
tehát középszerű, hanem a tökéletes bevégzettség miatt nevezik 
legszebb templomnak. Latin kereszt formára van épitve, három 
hajóra oszlik, és a kereszthajó terjedelmét 215 lábnyira teszik. 
Nevezetes különössége, hogy kupolája is van, a mi nem alkat
része a góth templomoknak; itt azonban oly szépen van a stylbe 
beillesztve, hogy e templomot látva felkiáltunk: hiszen a góth 
izlés gondolta ki a kupolát, különben nem arányalna oly fel-
tünőleg a többi részekkel! A firenzei székesegyház is meg
próbálkozott az olasz góth stylbe bevenni a kupolát, hanem ott 
nem tesz oly organikus egységet, mint itt, gömbölyűnek látszik; 
itt azonban octogon falaiból nyolcz góth torony emelkedik, mint
egy rózsa gyanánt kifej lik a tömegből, s így öszhangban van a 
többi épülettel. A burgosi cathedrálisnak jutott osztályrészül, 
megfejteni a kérdést: minemű viszonyban van a kupola a góth 
ízléssel? A válasz igenlő, mert ime a legbevégzettebb csúcs-
ives templom, harmonikus egységben tünteti elő a kupolát. 

Harmadik nevezetessége a két mellék-diszkapu, melyek 
imposans hatással vannak a belépőre. Mi a déli homlokzati ka
pun léptünk be, ugy tetszik ez a puerta del perdon. Középen ül 
az Üdvözítő, kezeit áldóan kiterjesztve, környezik jelvényeikkel 
az evangélisták, alatta az apostolok. Ezeknél azt vettem észre, 
hogy kissé durvábban, azaz egyéb részeknél kevésbbé finoman 
vannak kivésve. Az egész templom egyébiránt gazdagon van el
látva tornyokkal, szobrokkal, a mint az a csúcsíves stylnek 
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megfelelő sajátsága. Kár, hogy jelentéktelen, szegényes ábrá
zatú Lázakkal van körülépitve, melyek az általános tekintetre 
kártékonyán befolynak. Azon gondolat azonban, hogy miután 
annyi csonkatornyu góth templomot láttunk, s annyiszor érez
tük a tehetetlenség vádját, itt elvégre teljes pompájában látunk 
osúcsives, azaz góth székesegyházat, elfoglal s élvezetünk zavar
talan és maradandó. 

Belépve a szintén temérdek gazdagsággal díszített tem
plomba, elkábit a ragyogó pompa, s a kupola fényénél teljes 
világitásban szemléljük a szentély és kereszthajó behízelgő for
máit. Mennyi arány, mennyi kiszámítás van ezen phantastikus 
alakzatokban, hogy daczára a különféleségnek, jótevő, öszhang-
zó hatást gyakorolnak a szemlélőre. Mindent azonban felülmúl 
a szentély háttere. Ugyanis a főoltárt fal környezi, ennek hátulsó 
részén egy gazdag csúcsíves folyosó nyilik, melyből van a 
bejárás a különféle kápolnákba, melyek alapitóik nevét viselik. 
Ezen folyosó, jobban mondva, félkörű templomhajó ezifrázati 
pompában ragyog, de legnevezetesb a főoltár háttere, hol több 
részletben, Urunk szenvedése remek domborvésetben állíttatik 
elő. Ez a belső templomnak legnagyobb művészeti kincse. Meg
nézegettük a kápolnákat, nevezetes emberek díszsírjaival, ha
nem már nem emlékszem kiváló kincseikre, néhánya javitás 
alatt volt. Ezek nem mind góth Ízlésben állítvák ki. Legneve
zetesb a Capilla del Contestable, mely a XV. században virág
zott goth idomokkal jeleskedik. Ez a Velasco család számára 
sírhelyül szolgál. Alapitója don Pedro Hernandez,Oastilia conet-
table-ja, ki 1492-ben meghalt, itt fekszik nejével együtt. Ki 
bírná szobrait s egyéb művészeti kincseit leírni ? 

Egy kápolnában (Santiago) mely plébániatemplom, kitett 
oltári szentség mellett, mise tartatott; itt jöttünk össze német 
barátainkkal. Legott vezetőt fogadtunk, s együtten nézegettük 
elzárt nevezetességeit. A coro, mint egyebütt, itt is a templom 
közepén van, finom székei magukra vonták figyelmünket, mert 
favésetekben a spanyolok mesterek. Egy régi sekrestyében min
den burgosi érsek arczképe látható. Del Sarto egy képe, szin
tén remekmp, itt őriztetik. Egy másik, de elpusztult teremben 
(sala capitolare) mutatták magasan a falon Cid bőröndjét. Er
ről az a hagyomány, hogy ezenhires dalia, midőn egy alkalom
mal sereggyüjtéskor pénzben megszorult, kővel és homokkal 
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megtöltött bőröndét zsidó tőzsérnek zálogba adta, azon .biztosí
tással, hogy ékszerei s minden drágasága van benne, csakhogy 
600 márka ezüstöt kapjon tőle a háború költségeinek fedezésé
re. Nagyon viselt rakasz, vaspántjai lepattognak, s egynehány 
korhadt forgács a földre kívánkozott. Azon bemenetnél, mely a 
kereszt-folyosóra vezet, különféle göth czifrázatok közt a néző
nek balján van egy szép fő capuchon-ban. Erről azt beszélik, 
hogy assisi szent Ferencznek hü ábrázolata ; ugyanis mikor itt 
volt, s annak idejében nézte a munkát, névszerint ezen iv készí
tését, elmerülésében egy ügyes kőfaragó kivéste arczát. 

Quendias*) az e templomban látható Mária-szobrok, ra
gyogó koronák s általában az itt nyilatkozó Máriatiszteletre, 
könnyelmű féktelenséggel mondja, hogy voltaképen Mária a 
spanyolok egyetlen istensége. Ezt csak mint sajátszerű hóbortot 
hozzuk fel, mutatványul azon agyafúrt ráfogások olla potridájá-
ból, meiylyel a spanyol nemzet hirét elhomályosítani törekedik. 
Ezen iró bizonyosan pénzért marja a spanyolok erkölcsét; 
pénzzsacskó a pondus, mely a mutatót, a tollat kényszeríti, hogy 
előre menjen a démoni lelkesülés, az aljas indokok vizslatásában. 
Lehetetlen, hogy ennyi gonoszra önmagától teljék a sziv. A spa
nyol, miután megimádta Istenét, imádkozott a szenvedő Krisztus 
— Ecce homo— alakjánál, vagy érintette gyémántos tíjvis-
koronáját, tisztelettel környezi, lelkesedéssel üdvözli az Isten 
anyját, kit méltónak tartott maga az Atyaisten is arra, hogy an
gyala által köszöntse, azt mondván : üdvözlégy. Akit az Isten 
angyala, legtisztább ajkával, az Isten parancsára,ki a szentség kút
forrása, üdvözölt, azt ne tisztelje gyarló emberi a jk? ! A spanyol 
csak ezen kath. hitágazatnak hódol; babonás tiszteletet, melyet leg
előbb az egyház kárhoztatna, sehol sem láttunk a templomokban* 

Burgos fővárosa O-Castiliának, 25 ezer lakóval. Tudva
levő, hogy azért hivták így e tartományt, mert hajdan León 
tartománynak ez volt bástyája, hol a spanyol nemzet mustár
magja volt, hogy majdan terebélyes fává legyen. A hegyeket 
várakkal, castels, a városokat erődökkel építették be, innen ne
veztetett Castiliának, s innen indultak^ a mórok meghódítására. 
E tartomány népének jelleme a jóság, egyszerű erkölcsök; 
megérdemlik tehát, hogy legszebb templomuk vagyon. A spa-

*) Spanien und die Spanier. Brüssel. 1847, 113 lap. 
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nyol fürgeség náluk sem hiányzik. A várost délről hegy kör
nyezi, melyen régi várfalak látszanak. Völgyében az Arlanzon 
foly. A vasútról a templom hátterében van a várhegy, kilátása 
innen talán legszebb. 

A város utczái nem viselik a székhely, a központ előkelő
ségét, de azért piszkosoknak sem mondhatók, és eléggé téresek. 
Van egy szép négyszögű tere, hol ivek alatt is járhatni. Itt 
van a városház, hol kápolnaszerü szobában Cid tetemét őrzik. 
Ugyanitt fényképeket vásárolva, mig átbarangoltunk az utczá-
kon, ismételten megnéztük a székesegyházat, mire 11 lett. Ki
egyenlítve a tűrhető számlát, fölszedett az omnibusz, s vidám 
jó kedvvel a vasútra indultunk. Darabka otthont varázsoltak 
elénk német ismerőseink, vajmi jól esett, hogy Mirandáig velők 
voltam menendő. 

A város kapui között, az egyik, melyen omnibuszunk ki
robogott, valódi diadalív, areo di sánta Maria. V. Károly építet
te 5 mind architeetonikus tervezet, mind hatalmas arányai miatt 
imposant müvek mondható. Fönn van a szent szűz szobra, alant 
történeti nevezetességek, s a gömbölyű tornyok rovátkos végekbe 
futnak. Elvette diadalívről tekintetünket a cathedralis, mely ha
talmasan emelkedik a házak felett, s mint fegyverzett vitéz, 
csöndesen fekszik mélázva a századokról, melyeket maga mellett 
hömpölyögni látott. 

Vidám csevegésünk elrettenté a helyet kereső utasokat, 
magunk maradtunk osztályunkban A mint kirobogott mozdo
nyunk a pályaudvarból, néhány perezre, jobbra egy magaslaton, 
szemünkbe tűnt M i r a f l o r e s carthausi zárda, melyet elfeled
tünk megnézni, pedig a készen álló kocsikon félóra alatt ott van 
az ember. Építette góthstylben Izabella 1488.47 évig dolgoztak 
rajta. Királyi sírboltnak volt szánva, egyebek közt itt pihent az 
eszelős Juana-nak férje is, a szép Fülöp.Szintazonkép elmulasz
tottuk megnézni a Cid emlékét; minthogy Cid óriásként niaga-
sult fel a spanyol képzeletben, mondhatni, hogy mythoszi alak 
lett, kiről minden ember tud regélni; életadatait, melyekről a 
történelem is bizonyít, meg kell említenem. 

Don Kodrigo (Ruy, közbeszédben) Diaz, nemes család
ból származott 1026-ban, s Vivar-ban születetett Bátorságot 
örökölve vitéz atyjától, I.Ferdinánd alatt aragonok és mórok ellen 
több csatában kitüntette magát Sancho király alatt csodálatos 
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hadi tetteket vitt végbe, 15 rárohanó ellenség közöl tizenkettőt 
levágott, a többi futásnak eredt. Hihetőleg ekkor kapta a cam-
peador czimet, mely daliát, vitézt jelent A latinok campida-
ctussal forditották, ami csataértő. Amint 1071-ben Sancho meg
öletett és Alfonz trónra lépett, a castiliai nagyok közöl egyedül 
Cidnek volt bátorsága kérdőre vonni, sőt megesküdtetni a ki
rály t,hogy nem volt-e része testvére gyilkolásában. Habár emiatt 
a király megbántva, belsőleg idegen lett tőle, annyira nélkülöz-
hetlennek érezte őt, hogy unokája: Ximena kezét, Cidnek adta* 
Amint a Monturque melletti csatában a mórokat megverte, az 
ejtett foglyokat harmadnapra nagylelkűen szabadon bocsátotta. 
Ezt irigyei balul magyarázták, s a király előtt Cid áruló lelkü
letéből eredetezték; ez okon amint következő évben, 1077-
ben a mórokat ismét megverte, és 7000-et elfogott, gyanakodó 
lett a király és száműzte Castiliából. Cid erre 3000 emberével 
Zaragossába ment, és Abir el Muktadir, mór fejedelemnek 
ajánlotta fel szolgálatát, (a spanyol-mór birodalomban, néha 
15 mór fejedelem uralkodott). Szívesen fogadták, és csupán Cid
nek köszönhette az elhalt mór fejedelem fia, hogy országot örö
kölhetett. Itt kapta a Cid nevet, mely arabul urat jelent. Mikor 
Alfonz 1087-ki okt. 23-án Zalaca-ban csatát vesztett, viszsza-
hivta Cid-et, sok várat ajándékozott neki, s mindazt, mit elfog
lal. Toledo ostrománál mint emiitettük, jelen volt. Számtalan 
csatát nyert, nevét rettegték a mórok. Legnevezetesb hadi ténye 
Valencia elfoglalása 1093-ban, hol sok kincset talált, és hódo-
lata jeléül a királynak 100 lovat küldött. Don Pedro király, 
Sancho utódja, Cidet állandóan kegyelte, kinek a mórok felett 
győzelmeit már alig tudták megszámlálni. Leányait a két Carrion 
gróf vette nőül. Meghalt 1099-ben Valenciában, július 10-én. 
Teste san Pedro de Cardena-ba (Castilia, Burgos mellett) vite
tett, és a templomban eltemettetett. A kolostor fái alá ásták 
Babieca, kedvencz lovát is, IL Fülöp alatt tetemét Burgosba 
vitték. Benne a góth ősök hideg daczos ereje a mórok furfan
gos szenvedélyével egyesült. Barátai iránt hü, önfeláldozó, sze
gények jótevője, engedelmes az egyház iránt, hite minden utó
gondolat nélkül, mint gyermeké 5 ellenségei iránt rettenetes,, 
hadban romboló, és mint guerilla álnok; természetes tehát, hogy 
a vitézek példányképe. Halála után legott a nemzeti költészet 
kedvencze lett, és számtalan nemes tettét ragyogó románczok-
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ban énekelték meg. Ö lett a nemzeti spanyol jellem képviselő]e?. 
s mint ilyen él még most is a nép ajakán. A legrégibb ilynemű 
költemény, melyet ismernek: poéma del Cid, a XIII. századból 
származik*, mely nyilván népdalokból keletkezett. Van azon
ban Cid-nek egész irodalma: Eomancero del Cid; e müvek más 
nyelvekre is leforditvák. 

Sivár tájékon át, melyen gyakori volt a görgeteges víz
mosás, két órára M i r a n d á-ban voltunk, hol ismét válni kel-
lett. Útitársam, Pázmánya végett, Bayonne-n át, Parisba volt 
menendő, én pedig Zaragossán át M o n t s e r r á t r a . Nincs ta
gadás benne, bogy engem ekkor az elhagyatás nagyon szomorí
tott, habár magányosan utazva, jobban belejön az utas a nyelv 
ismeretébe, mert sokat kénytelen beszélni, már csak unalomból 
i s ; hanem a válás perczében mindezen előnyök elvesztették 
varázserejöket, meglehetősen mogorva kedélylyel váltottam 
jegyet Zaragossába. Itt folyvást az Ebro partján megyén a 
vasút, és ezt felette termékenynek, olajfa- és más gyümölcsben 
gazdagnak találtam. L o g r o n o városban a vasútról mutatták^ 
hol lakik E s p a r t e r o . Ugyanitt egy küloncz angol hatalmas 
palotát, a logroniak pedig bikaviadalok számára, rémséges szín
kört építettek. Termékeny, szép tájék, virányos mezőn legeltek 
szemeink, mig csak el nem esteledett, mire éjfél felé Z a r a 
g o s s á b a értem. Minthogy csak 3 órakor mehettünk tovább, 
egy szállodába, fonda del Universo vittek, hol a vasúti jegyek 
és az omnibuszok hivatala van. Földön, pamlagon hevertünk;, 
kinek mi jutott, mig félháromra ismét a pályaudvarra, s aztán 
Montserrátra indulhattunk. Itt egy habannai ur volt társam, ki
nek rabszolgái vannak otthon 5 beszélte, hogy jó, erős inakkal 
biró legényért megadnak két ezer forintot is, finom havannai 
szivarokat szitt, melyeknek füstje édes balzsam-illattal verseny
zett. Zaragossa és Lerida közt kiégett a mező, puszta, dombos 
lapályokon futkos a szem; nélkülöz e táj minden költészetet, 
talán azért akadt a gyér állomásokon néhány, vak hangorász,. 
kik panaszos spanyol dallamokat guitáron pengetve, énekeltek. 
Eeggeli álomban, mikor a döbörögni megszűnt mozdony után, a 
siralmas dallam álmaink közé szövődött, szinte megszépült ál
tala a kiaszott vidék. Leridánál buja, zöld termékeny a mező, 
a határban sok munkást vettünk észre. Szüreteltek is. Némely 
helyen a szántóföldeken füstölgő agyagbuczkákat láttam ; ugy 

/ 
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értelmezték, hogy a verem-halom nagyságú dombok alatt fát 
gyújt meg a földész, mi trágya-eredményt hoz elő. Cerveránál 
anélkül, hogy megszűnne a termékenység, a táj vadregényes 
jelleget ölt, mely ezentúl egészen B a r c e l o n á i g tart. 

Ilyképen Spanyolország minden táján megfordultam, s elő
szeretetem e nép iránt nagyobbodott, azaz nagyobbra becsülöm 
őket, mint addig, mig nem láttam. Kern értem én itt a spanyol 
nemzet némely vad, előre tolakodott vezetőit, ezekhez semmi 
közöm. Ezekre ráillik Heine mondata: a hires Ő3ök testéből fér
gek jöttek ki, s utódjaiknak adák ki magukat. Csak ilyen vi
szonyban vannak némely jelenlegi, templomfosztogató vezérei 
a régi magasztos jellemű alakokkal. Nem ezeket értem, mikor 
a spanyol nemzetről beszélek. Ezek spanyol tőbe ojtott mákvi
rágok, satnyult csenevész hajtásai a jó törzsnek, melynek ős ereje 
téveteg irányban sarjad, mint mikor életerős gyöknek szálai pin-
czébe, vagy szobába tolakodnak, s nélkülözvén az üdítő napsu-
gárt, sápadt zöld-sárgás levelekkel tenyésznek. Ama szelleme
ket a lelki ízület Sczamodása íévirányba sarkalja, hazafiuságuk 
virányát a hitetlenség dere letarolta. A spanyol nemzet még 
nem ilyen. 

Valamint a természet, az anyagi alakzat Spanyolország
ban mindenütt nagyszerű, mert a sivár puszta, kiaszott mező, 
kiégett görgeteg, zordon hegy öblök, mind a nagyszerűség, szo
katlanság jellegét viselik; ép tigy nagyszerű, fönséges szokat
lan a nép jelleme. Téved, hibáz, de nem aljasul el. Daczol a 
sorssal, ádáz szerencsé^enséggel; de soha sem gyáva. A gyáva 
nem türetik emberi közelben. Lelke indulatait tüzhez»vizhez, 
viharhoz lehet hasonlitani, de nem sárhoz. Szegénységben is 
gentleman. A nagyszerűség eme jellegének emeltyűje büszke
sége, mely első látszatra talán báató Í3, mert gorombaságnak 
vagyunk hajlandók tulajdonítani, hanem a külszinre kevély ké
reg alatt a legnemesb sziv, nagy lélek lakik. Nemes fagy zárul 
jellemében, mely a szivesség csekély sugarára felolvad és üde 
permetező esővé válik. Náluk nem létezik servilismii3, és az 
ilyen nemzet-testben nagy tettek csirái nyugosznak, csak jöjjön 
meg a történelem é3 politika évszaka, mely eme néptulajdonok
nak kedvez, megtermi gyümölcsét eme népjellem is. A nemes 
büszkeséghez társul a pezsgő lelkesedés, mely az elvekért, a 
hazáért, családért, egyházért, Istenért lángolni tud, s ki ezek el-
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len támad, sérti a spanyolt szivének szivében. Sehol sem oly gyúj
tó a hadi tárogató, mint Spanyolországban. Ha súrlódnak, 
nem rozsdásodnak meg. Más népek szive — mondja egy iró — 
szivattyú, melynél dolgozni kell; a spanyol szive kiapadhatlan 
szökőkút. Európa ábrázatának nevezik Spanyolországot, mond
hatnók Európa szivének, mert sehol sem lüktet oly elszánt, oly 
maradandó, oly őszinte, hü lelkesedés, mint Ibéria téréin. 

De mind eme szép tulajdon csak foglalatja a spanyol jel
lem gyémántjának, a vallásosságnak. A foglalat, amint értéket 
nyer a gyémántból, ugy ez is nyer általa fényt, dicsőséget; ez 
voltaképen oka a spanyol nemzethez való ragaszkodásomnak. 
Ez okon Örömmel közeledtem a szent helyhez, hol az minden
kor vallásában ihletet, áldozatkészséget, elszánást merített. 

X V I I 

l o i t s e r r a ' t 
Micsoda óriások laknak e tájon, hogy oly égbemeredő 

várat épitettek ?! A babyloni torony talán valósággal Spanyol
országban keletkezett, és az abbahagyott munka, Montserrat-
nak neveztetik. Ha olyan nagy nem volna, várnak mondanók, 
melynek tornyai, vagy harminczat olvastam, rovátkos őrhelyei 
bevethetlen sötét kapui vannak; de miután kiveszett az óriások 
faja, nem emberi mű lesz az, hanem a természet is egyszer meg
próbálkozott, ha vájjon az idő segélyével tudna-e várat építeni 
s messziről bámulatosan sikerült is neki az erődalkotás. Hyen 
gondolatok suramlottak agyamon át a montserrati harmincz-
ágú szikla-korona látásakor. Sokáig láttuk a kék égbe mered
ni kőtömegeit, majd itt, majd amott bukott elő, a pálya kanya-
tulatai szerint. Majd ismét égfelé tartott vaskos lándzsáknak 
néztem csúcsos szirtjeit, melyek az éggel küzdeni szándékoz
nak, hasogatván a felhőket. Vagy talán henger ez a mi földünk, 
és eme kődorongok a kiemelkedő szegek, melyek egy láthatat
lan gerebenen zenélnek, a szerint, amint fordul a föld! gyönyör
ködtetvén a világok lakóit, kiket sejtünk lenni, de futnak el
ménk fölfogási ereje elől. Vagy hát azok számára épített a ter
mészet hajlékot, kik századok multával e földre jövendnek s 

Spmyol ut. 25 
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oly arányban, oly fölényben lesznek irántunk, mint mi az álla
tok iránt ? Hyképen amit a természet csodálatosnak teremtett, 
a képzelet, mintegy szintén teremtő, még csodálatosabbra va
rázsolja. De minek is vannak hát a hegyek tetején eme szirtes 
bástyák ? sasok számára készült ez, mert elszédül az ember, ha 
föltekint. Ez csakugyan vár, de a hitnek vára, hol elrejtvék 
az égnek kincsei; ez a malasztok, az égi kegyelem laka. Erő
sek bástyái, hogy legyőzzük a hit fegyverével, eltompul va
sunk, ha nem lett aczél az alázat kohójában. Magasan van, hogy 
lássék messziről, mert országok, nemzedékek boldogitására ké
pes. Ez katholikus búcsújáró hely, a szent Szűz egy régi szob
rával, mely körül a tények hosszú sora, a csodákat tartalmazó 
történelem, és a költészet vetélkedve fontak varázsteljes fátyolt, 
keretet, dicsöületi körfényt. 

Montserrat, fürészhegy, monte serrato, onnét vette nevét, 
mert mint fürész fogai mered keletnyugati irányban az ég felé. 
A legenda szerint Urunk halálakor hasadt szét és támadtak ör
vényei. Óriási szirtkolosz, mely valószínűleg, mint a tudósok 
mondják, még a kőszén-formátió előtt képződött. Az ezredéves 
vihar a szikla gyöngébb részeit lefaragta, a kemény részeket 
gömbölyűre simította, s most majd hengeralakú, de leginkább 
czukorsüveg formában állnak őrt az Isten anyjának szobra kö
rül. A legnagyobb csúcs magassága 3800' láb a tenger szine fe- * 
lett. Ezen hegy Spanyolország egyik előkelő nevezetessége, ezt 
meg kellett nézni. Valahára M o n i s t r o l b a n voltam, mely 
utolsó állomás, és legjobb indulási pont a Montserratra utazók
nak. Lehetett vagy 1 óra délután, mikor egy szombati napon 
leszálltam a csinos indóházban. Az udvaron nehézkes társasko
csik, meg egynehány hidegvérű vasúti szolga őgyelgett, készü
leteket téve az utasok elszállítására. Zaragossai irányról csak 
magam jöttem, hanem a két órakor érkezendő barcelonai vonal
ról sokat vártak, mert szombaton rendesen többen jőnek Mont
serratra. 

Régóta örültem én ezen látogatásnak, most pedig oknól-
küli búskomorság, önemésztő lehangoltság sújtott le, mely an
nál keserűbb volt, mentül váratlanabb. Oly fonnyadt, keserves 
kedélylyel őgyelegtem a forró napon, hogy megbámultam ma
gamat ; mert nyilván saját lelkemben kell laknia a sanyaruság-
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nak, miután^senki sam bántott. Nem veszem oly zokon, ha más-
utt'volt volna/ hanem itt, mikor szemem a montserrati ormokon 
mint kiteritett oltáron pihent, itt száll meg ily leverő érzet. 
Máskor ilyen helyen örömhangulat ringatott, melyben a neta-
láni baleset, roszkedvüség menten elbukik, elvész, most pedig 
sajátos kitartással üldözött egy megnevezhetlen fájdalom, keve-
réke'a honvágynak, elhagyatottság-, unalom, elégedetlenség s más 
kedélygyomnak, mert az aggály fölkeres minden elemet, mely-
lyel magát növelheti. ífem csoda tehát, hogy a legendák azon 
számos ténye, miszerint hol az Isten kegyeit osztja, ott az ördög 
is kiváló gondossággal forgolódik, élesíti horgait, szóval ott sze
ret leginkább halászni, nekem igen hihetséges alakban tűnt fel. 
Itt oly sokan kapnak kegyelmet, szükségkép tehát itt jelen kell 
lennie, mert sokat veszíthet. ÍTagy csapás érte e helyen, mikor 
loy. szent Ignácz, itt imádkozva, megalkotta rendjének alapsza
bályait, azóta sok hívétől rabolták meg a loyolatársak. Kisérté
keinek itt behizelgő alakokat ad, mig az Istent kegyetlen, sziv-
telen zsarnoknak festi. Habár hiszem, hogy minden roszra bi
rok képességgel, mert az ember magában viseli a gonoszt, mint 
felhő a mennykövet, mely bensejét hasogatja, hanem ama rút 
gondolatok, istenkáromló eszmék, melyek kidugdosták medusa-
fejeiket, nem termettek az én lelkem kertjében, ezeket megter
mesztette a horgászó sátán. Máskor is eredményes modorom, 
itt is, több rendbeli kisérlet után igazolta magát, értem az el
szánt megnyugvást az Isten akaratában, mely mellett nem zú
golódunk, nem tépelődünk, hanem a végzetszerű kebelmar-
^zangolást vezeklósül elviseljük. Ez rendesen más ágakat ojt az 
•elvadult kedély galagonya tüskéjébe. 

Megérkezett a barcelonai vonat, s jött annyi utas, hogy 
megtöltöttünk két; emeletes társaskocsit. Sokan már Barcelo
nában váltottak jegyet a monistroli kocsira, kiknek ennélfogva 
előnyük volt, s legott beültek ; hanem azért van itt annyi sze
kér, hogy nem nem kell ijedezni, miszerint gyalog kell fölmenni 
&mi,ha podgyászunkat az indóház mellettiposadában— vendéglő
ben — hagyjuk, szintén csak 3 órába kerül, mint a koesizás. 
Miután az utasok kis erősítőt vettek magukhoz, elindult szeke
rük. Mienk azonban sokáig késett, mert a negyedórányira 
fekvő Monistrol mezővárosba kellé szaladni, egy öszvért helyet
tesítő lóért. Ilyképen elmúlt három óra is, mikor elindultunk. 

25* 
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Nekem az emeleten volt helyem, mely a tűző napsugár ellen 
"bőrrel volt bevonva. Az ülések zsámolyok voltak, ezeket má
soknak engedtem át, éh épen a kocsis pléhfödelére heveredtem 
le, elfoglalva széltében helyemet. Az emeleten mindössze kilen
czen voltunk. Férfiak harmadmagammal, a többi egy leányt 
kivéve, tenyeres-talpas asszonyok. Beszéltek a fertelmes catalo-
niai, részben majorca-i tájszóláson, csak a leány tudott spanyo
lul, kire már lehetett azt a frázist alkalmazni, hogy szeme mint 
a szén, melynek fele izzó parázs. Leginkább bántott, hogy ama 
két férfi, egy pap, és a másik kereskedő, szintén csak a táj be
szédhez értettek, s igy egészen magamra maradtam. Hihetetlen
nek tetszett, hogy ezt a 25 emberrel megtelt bárkát, a szemünk 
előtt meredő hegyre fölvonszolja az 5 öszvér; hanem csa
varodik vagy lo-ször az ut, azért tart három óráig, pedig lég
vonalban félóra alatt is meg lehetne tenni. Valahára csattant az 
ostor, mire a vendéglősné szerencsekivánatai mellett elkoczog-
tak türelmes öszvéreink. 

A vaspályák rendesen fölkeresik a hegyharántokat, hogy 
ne kelljen völgyeket áthidalniok; a monistroli állomás, szintén 
a hegyoldalon van. Át kellé tehát mennünk a völgyön, hol 
pompás az egyenes országút, át a Llobregat folyón, melynek 
hidján oly szép a nagyszerű ív, hogy vetélkedik a toledoivaL 
A hidon túl van Monistrol mezőváros, emeletes házakkal, fürgé
ké ny kereskedő néppel. Itt egy fonda előtt megállapodtunk, 
létrát alkalmaztak favárunkhoz, s leszálltunk erősítés végett. 
Mig időztünk, elkérték a szabott vitelbért, 8 reál személyenkint, 
mire negyedóra múlva ismét a kocsin ültünk, s most már kezdő
dött a meredek kapaszkodó, csavargós, jól épített országút. 
Majd jobbra, majd balra estek a kőtömegek, a szerint, a mint 
fordultunk. Olajfák, cactusok, cziprusok kisértek utunkon, és 
hatalmas kősziklák, melyek talán századok előtt gurultak le a 
szirtkoloszról, s már jóformán bevésődtek a földbe. Az örvé
nyeken hidak, a szirteken kőbevágott utak vezetnek. A mell
védet majd fák, majd kőrakások tették; itt-ott munkások dol
goztak, mert hol merevély szegéiyzi az utat, oda kövekből 
épitnek korlátot, de csak ugy, hogy a vakolatot porhanyós 
agyag pótolja, melyet majd az eső képesít arra, miszerint össze
tartsa a köveket. Van azonban elég olyan hely, honnét legurul
hatna a társzekér, ha a minden dicséreten fölülálló öszvérek 
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nem tartanák, vagy ha kissé megijedve elragadnák, de az ösz
vérek nem bokrosodnak. 

A tájék perczenkint szélesbül és növekszik pompája. Ha
bár az olajbogyók szinte súrolták kocsinkat, s szaggattunk m 
belőlük, nem akadályozzák a kilátást, mely a begy mögé bujt 
nap által megvilágítva folyvást változott. Mi ugyan árnyékban 
voltunk, Hanem a hegyek, zöld halmok tengere, még a délutáni 
nap aranyos fényében fürdött, sőt a sziklaromok, kőtömegek 
árnyékát is lenyúlni láttuk a völgy vírányaira. Minthogy úti
társaim szintén búcsúnyerés végett zarándokoltak, elkezdték az 
olvasót imádkozni, és pedig deákul, mert a nép latinul mondja 
templomban az imákat. Az öreg <ur, a lelkiatya előimádkozott, 
s mi utána mondtuk; az asszonyok szájában szépen hangzott a 
latin szó, főképen a fiatal leány hévvel, kellemesen csengő han
gon, spanyol kiejtéssel mondotta az imák második felét. Emel
kedtünk nemcsak testileg a magasba, hanem lelkileg is, miután 
az ima a lélek emelkedése. Hanem az alsókról nem vettük 
észre, hogy imádkoztak volna. Mikor elfogyott a rózsafüzér, 
elmondottuk a lorétomi letenyét, szintén deákul, és az „ora pro 
nobistf mint ének hangzott a zarándok csapat ajkain. Ennek 
végével ismét beszélgettünk, sőt járta a cigarillo. Ezen imák 
kedves jelensége, hasznossági bizonyítványa volt az egyház 
azon intézményének, mely szerint az isteni tiszteletben az egész 
világon használja a latin nyelvet. Egyetemességének ez oly kö
vetkezménye, hogy józan észszel nem lehet ellene szólni. A 
testről sem feledkeztek meg, mert kihúzván kosaraik tartalmát 
jóizüen falatozának. 

Vannak a földön tájak, melyek olyannyira egyetlenek 
hogy semmit sem lehet hozzájok hasonlítani, hogy a ki olvas 
róluk, vágyat kap azokat látni, a ki pedig látta, emlékezetbeli 
képok eltörülhetlen vonásokkal vési be magát lelkébe. Ilyen 
Montserrat. Mellőzve történetét, a kegyelemhely áhitatos ter
mészetét, már maga az anyagi természet nagyszerűsége, pazar 
gazdagsága is elragadja az utazót, s kiszenvedt vesződségeit 
csekélységnek tartja a lelkesedés ama szent érzelmeiért, melye
ket ilyenkor tapasztal Tui van ez a nagyságon, ez magasztos. 
A parlagi lélek is ezen helyeken levetkőzik köznapi érzelmei
ből, ábrándjai az éggel olvadnak össze, szent érzelmek, magas 
gondolatok ihletik, s olyan elhatározásokra szánja el magát. 
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melyekre a napi üzelmek tömkelegében nem is eszmélt. A sub* 
limis dolgok, tájak tulajdonsága, hogy minden lelket elfoglal
nak, tanúul hivnak. — Innen van, hogy az emberek vállalko
zásai vajmi sokszor a környezetben lelik alapjokat, létök gyö
kerét. Isten ihlette szent Ignáczot műve létrehozásában; de 
mivel Isten nem szokta mellőzni a természeti okok, földi emel
tyűk közreműködését (hisz e czélból teremtette) engedi, hogy 
elhatározásaink a környezet legében támadjanak, vagy legalább 
plánta gyanánt növekedjenek; ha azután rajok permetez az 
Isten természetfeletti kegyelme, tények támadnak, melyek bá
mulatra ragadják; az embereket, nem tudván az ok és okozat 
közti összefüggést megtalálni. Loyola óriási eszméjéhez e táj 
igen illő talap ; itt meritett cselekedeteihez lángoló ihletést, ily 
környezetben tanulta az Isten magasztos] nagyságát ismerni; 
ezen örvényeknél, melyek elnyeléssel fenyegetek az arasznyi 
létű és erejű embert, belátta, hogy az ember legfőbb hivatása az 
alázatosság, itt szemlélhette valósággal a földi dolgok múlandó
ságát Ha ilyen nagy teremtményeiben az Isten, vájjon nem 
szükség Őt lelkünk, testünk minden erejével imádni ? Tehát : 
„Mindent Isten dicsőségére." Es ezt tűzte ki*czélul a szerzetesi 
rend azon ága, melyet Jézus társaságának nevezünk. 

Mikor az ut felén tul voltunk, már nem környezett az 
olajfa, ily magasban nem él meg már; törpe növényzet, az alpok 
flórája kifejti pompáját; de most nem érkeztünk többé a közeli 
dolgokat szemlélni, mert a nagyszerű látkör egészen lefoglalt. 
Már a hegyháton valánk és sziklák tövében, melyeket a lassú 
idő oly simára mosott, hogy nincs rajtok egy arasznyi tér, me
lyen megakadjon a viharhozta porszem, s időjártával fű terem
jen rajta. Szürke szálfák, vagy rengeteg orgona sipok, melye* 
ken az orkán irtóztató zenét szokott dúdolni. A nap végsugará
val bearanyozta az alattunk fekvő tájat, s ez édes, mosolygó, 
szép színekben változó hegyhullám volt, más része árnyékban 
feküdt, mint folt a szép arczon. Majd kigyuladtak a távoli Py-
renái-hegyek csúcsai, megvilágítva a nap által, de csak azért, 
hogy nemsokára violába menjen át ormuk, a mi olyan jótevő 
szin a láthatáron. A hegység tövében apró csoportnak tűnt fel 
Monistrol, az egész város olyan kicsi volt, mintha marokba le
hetne venni. A völgy zöldjében, mint higanyfolyam bujkált az 
elégvizü Llobregat. íféhutt vérjegesztő örvényeken mentünk, 
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de oly gondtalanul, mintha itt baj nem is történhetnék, a mint 
nem is történik* A kinyúló sziklák, mintha csak a gördülés per-
czére várakoznának, alig birják magukat tartani, s kétli az 
utazó, hogy mig elfut • alatta, megáll-e helyén ? Minden perez-
ben lázas feszültséggel néztük a tájat, uj és folyvást megragadó 
látpontokat lesve. Ismét fordulva, egy sötét üreg karajlott 
előttünk, melyben talán az ármány lakik, lesve a ráeső 
részt Mikor leáldozott a nap, a felhők sokféle szinben ra
gyogtatták a tájat, mely ekkor legszélesb volt, mert a legma-
gasb ponton valánk.A hegyek csúcsai az éggel olvadtak össze, lé
gies tekintetök lett. Minden oly öszhangzó volt ekkor, hogy az 
érzelem-költő hatást csak zenéhez birnám hasonlítani, mely sok 
eszközből jővén, mégis egyet tesz. A mint a mogorva sziklák 
tövében haladtunk, hallatszott az Ave Maria zárdai harangszó, 
mint égi válasz, hogy törekvésünk talán kedves Isten előtt. 

Jóformán este volt, mikor imádkozó némaságban a kolos
torhoz értünk, mely inkább dél felől van, mig mi éjszaki oldalán 
hatoltunk fel. El convento de la nuestra Senora del Montserrat 
hires zárdában benczések laknak. A kolostor egy hasadék ki
álló terén áll, védve óriási szikláktól minden oldalról, csak dél
keletről nyújtva kilátást, mely most már felhős homálylyal be
vonva, annál kedvesebben ragyogott másnap reggel. A zárda 
2600 lábnyi magasságban fekszik, tehát a mellette emelkedő 
meztelen sziklafalak, szirt-,^ tornyok még 1000 láb magasak. 
Errefelé már sok bucsússal találkozánk, kik majd Monistrol fe
lől, majd a másik odalrólj övének, honnét Martorel nevű vasúti 
állomás (Barcelona-Tarragonai vonal) küldi utazóit. Ezen utóbbi 
irány, mint sokaktól haliam, több nehézséggel jár, mint a mo-
nistroli, azért ez utóbbit ajánljuk, mert ezen egész a zárda udva
ráig ért szekerünk, mig amazon, majd kocsin, majd szamárhá
ton kell utazni. Gyalog is fel lehet menni, rövidítő ösvényeken, 
mire lett volna kedvem, hanem a vezető Monistroi-ról a hegyre 
5 frankot kér t 

A természet nagyszerű szépségein kivül, Montserrat, hirét 
ama szent szobortól nyerte, mely itt századok óta őriztetik. A 
legenda szerint e szobrot szent Lukács készítette Jeruzsálemben, 
szent Péter vagy szent Jakab Spanyolországba hozta, és Ethe-
riás barcelonai első püspöknek adta. Mások szerint Erigonius és 
Péter gót-fejedelmek adták oda a barcelonai püspöknek, ki szent 
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Justo y Pastore templomban tette ki köztiszteletül. Beütvén a 
mórok, a szobrot a montserrati barlangba rejtették, miáltal meg
védték szentségtelen kezektől. 880* évben egy nyári estén, mikor 
az alkonyat a szíklalobrok miatt befogta homályával a tájat, 
néhány olesa-i juhász a Liobregat partján együvé terelte nyá
jait, hogy hazahajtsa. Csodálatos piros fény ötlik szemökbe, 
s a mint fölnéznek, a sziklahasadék táján, ezernyi apró fényt, 
mint ugyanannyi égő lámpát vettek észre, azonkivül az ég csil
lagai egyenkint váltak el az * égtől, szintén odasiettek növelni 
a kivilágítás tüzelő árjait. Ugyanekkor édes andalító zenét hal
lottak, mely túlvilági, miénktől elütő, angyali zene lehetett, e 
mellett a levegő megtelt altató, az üdvözülés édességeiből jövő, 
kedves illatokkal. Hiába beszélték otthon a pásztorok, hogy mit 
láttak, senki sem hitt nekik. Néhány nap múlva magok a pász
torok is kételkedtek a látomány valódiságán, hanem nyolczad-
napra ismétlődött a fény, s azontúl minden szombaton világos 
volt a hegyhasadék. Az olesai lelkész és az ausonai püspök, ki 
akkor Manresá-ban lakott, négy szombaton át látták a tüne
ményt. Gundemár a püspök, ekkor már nem kételkedett, hogy 
itt égi jel adatott, mire egy vasárnap ünnepélyes járdalattal, a 
hivek sokaságával a Liobregat partjaira vonult, hogy a csoda 
helyét szemügyre vegye. Égi illatár, s a szikláról jövő szivet-lel-
ket gyönyörködtető zene kalauzolta őket, mire a hegy legvado-
nabb részében barlangot találtak, s ebben a szent szobrot. Gun
demár karjára vette, és Mauresába visszaindultak. Azonban a 
mint a helyre értek,hol most a kolostor vagyon,apüspök lábai ugy 
megnehezültek, hogy egy lépést sem tehetett. Nyilván az Isten 
anyja akarta, hogy szobra itt tiszteltessék, e helyet választotta 
ki magának. A népsokaság térdre esett, mire a montserrati visz-
hangok először zengték a Salve Reginát, mely azóta naponkint 
énekeltetik e szobor előtt. Ebből keletkezett a „Birolay áe 
Maria64 czimü népének, mely Montserratnak mintegy nemzeti 
dala lett;ezt énekelték hajdan a csaták előtt, most a pásztorok 
a magányban, bárkásoka tengeren. A cataloni tájszólásban szer
kesztett népdal első versszaka igy hangzik: 

Kosa plasent, soleyl de resplandor, 
Stella lusent, johel de sanct amor? 
Topasis cast, diamant de vigo,r, 

• Kabis millor, carboncle relusent 
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„Kedves Bózsa, fénynek napja, világló csillag, a szent sze
retet drága köve, tiszta topáz, kemény gyémánt, nagybecsű ru
bin, ragyogó carbunculus.44 Legott kápolnát építettek e helyen, 
s a manresai püspök felügyelete alatt búcsúsok látogatták. Nem
sokára azonban Winfried barcelonai gróf oda zárdát építtetett, 
melyben apáczák őrizték a szent szobrot, A zárda épitése indo
kául szintén egy megható legenda (Jüan Guarin története) szol
gál, melynek vége abból áll, hogy Richilda leánya halottaiból 
feltámadott, számos évig kormányozván a zárda lakóit. Nyolcz-
van évig imádkoztak itt a jámbor hölgyek, a mikor a búcsúsok 
sokasága folytán arra határozta el magát Bőrrel gróf, hogy szer
zeteseket állít Montserratra. Ez okon az apáczák régi zárdájokba: 
San Pedro de las puelles, Barcelonába vonultak, s Montserratot 
benczések foglalták el, kik mai napig őrei e szentélynek. 

Azóta a zárda a legszorosabban össze van kötve Spanyol
ország történetével Apátjai berezegek, bibornokok, vértanuk, 
szentek voltak. Tagjai a tudomány, művészet és hadi vitézség
ben tűntek ki. Itt keletkezett két szerzetesi rend. Itt imádkoz
tak mindenha ama nagy lelkek, kik valami nagy vállalathoz 
fogtak, hogy sikert arassanak, miokon ez Santiago után legne
vezetesebb búcsújáró hely lett egész Spanyolországban. 

Itt térdelt kilencz éjen át Don Jaime el conquistador, ne-
meslelkü lovag, hálát adván, hogy Isten nagy betegségből meg
szabadította. Ezen átvirrasztott éjek egyikén megjelent neki 
Nagyasszonyunk és felszólította, hogy szerzetet alapítson a rab
ságba esett keresztények kiszabadítására. Engedelmeskedett a 
hős, és a barcelonai gróf segélyével alapította a rabmegváltás 
rendét, de nuestraSenora de la Merced. Ez volt Petrus Nolascus, 
kit az egyház szentjei közt tisztel. Meglátogatta e szentélyt XIIL 
Benedek pápa, s a zárda elülj árój át apátsági méltósággal ruházta 
fel, minden jelvények használatát engedvén meg neki. Ferdinánd 
és Izabella itt adtak hálát, hogy feltűzhették Alhambra ormaira 
a kereszt jelét. Ők ajándékoztak ide két ezüst lámpát, mindenik 
200 arany értékű. Alig szálltak le a magasból, mikor Barcelona 
kikötőjébe vitorlázott egy 5hajó, minő még soha sem futott be 
semmiféle kikötőbe, értjük Columbus hajóját, mely egy uj világ 
felfedezésének hirét hozta, mely jelentette, hogy a tengeren túl 
egy uj világnak lettek urai, s elfoglalták a hatalom jelvényeit, 
az uj világ terményeit. Es egy montserrati szerzetes Bernardo 
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Bail lett első püspöke Amerikának, India patriarchája, ki követte 
Oolumbust második útjában, s első tűzte ki Amerika yirányaira 
a keresztet, bemutatván az uj szövetség áldozatát. Az uj világ 
kereszténysége tehát a Montserrati zárda gyarmata. V. Károly 
kiválólag szerette e helyet, minden évben meglátogatta legalább 
egyszer; egy ilyen alkalommal vette hirét, hogy római király
nak választották meg. Az értékes tárgyak, melyeket a templom
nak ajándékozott, 20 ezer aranyat képviselnek, ugyanannyit 
áldozott neje, egyebek között egy patenát, arany kehelyfedőt, 
2000 arany értékben. Itt támadt azon eszméje, hogy lemondva 
a világ gondjairól, S. Juste zárdába vonult a legszentebb ki
rálynak szolgálni. Halála óráján egy idevaló gyertyát kivánt 
kezébe, feszületet, mire „Jézus" szóval ajkán meghalt*). II . Fü
l ö p é i négyszer zarándokolt ide, 29 ezer aranyat küldött a fő
oltár kidiszítésére, melynek retabló-ját, oltárháttábla, Vallado-
lidban készítette Esteban Jordán, s melyet 65 szekéren hoztak 
Montserratra. Maximilián császár egy 500 arany értékű lámpát 
ajándékozott. Don Jüan de Austria a lepantói győzelem zászlóit 
s a vezényhajó lámpáját ide függesztette. Cardon herczeg állandó 
viaszgyertyára tett gazdag alapitványt, ugyanő roppant értékű 
ezüst trónt ajándékozott. A coruna-i grófnő 1000 tallérra becsült 
gyürüt; Medinaceli herczeg 14 ezernyi aranylánczot stb. Mikor 
1702. V. Fülöp meglátogatta, 110 ezüst lámpa égett folytonosan 
e szobor előtt. ííeje ünnepi .ruháját e szoborra ölté, s az éksze
reken 110 gyémánt ragyogott. Volt a zárdának egy szentség-
mutatója, melyen 1106 gyémántot olvastak, egyéb különféle 
drágakő társaságában. A szent szobor számos koronái között az 
egyik 18 ezer, a másik 50 ezer értékű volt. Lehetetlen elszám
lálni a kincset, melyet századok jámborsága ide hordott. Az 
utolsó királyi ajándék származott 1802-ből, IV. Károlytól. Tiz 
év múlva minden kincse elveszett. Egyik része a Junta kezébe 
került, mely a tartomány védelmezését kezelte, a háború költ
ségeinek fedezésére, a többit elrabolták a francziák, részben 
pedig elégett. Mikor a francziák Cataloniába törtek, azon sze
rencsétlen gondolatra jutottak a spanyolok, hogy Montserratot 
megerősítve, haditerveik központjául választották. Valódi vá-

*) Das Klosterle"ben des Kaisers Carls des Fünften. Stirling. fLeipzig 
257. Jap.. Migne: Dict. des Pélerinages Paris 1851.1. 1152. lap. 
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rács lett belőle, ellátva lőszerrel és élelemmel. Néhányszor sze
rencsésen el is verték a francziákat. De a mint általános lett a 
badimüvelet, Tarragona bevétele után, Suehet tábornok 1809. 
július 21-én Montserratot is elfoglalta. A szerzetesek megszalad
tak, a megmaradt knieseket ott hagyták, magukkal vivén a 
szent szűz szobrát. A francziák, a botorul ott hagyott drágasá
gokat fölszedték s az férőd bástyáit lerombolták, a remetela
kokat, melyeknek a hadjárat alkalmával váracs alakúk volt 
szétdúlták, a zárda egy részét elégették. 1811-ben ismét meg
erősítették Green Ede angol tábornok felügyelete alatt a spanyo
lok, mire a hadimüveletek némi központjává nőtte ki magát. A 
francziák dühbe jővén, elfoglalták, és a templomot, a zárdát szét
vetették, 10 mérföldnyire hallatszott a durranás. 

A szent szobrot az ostrom alatt majd a remetalakban, majd 
egy pórházban őrizték. Az 1823-ban,polgárháború alatt, Barce
lonába vitték, soha nem távozván tőle a benczések. 1827-ben 
VII . Ferdinánd 25 ezer durost adott (130 ezer frank) a templom 
fölépitésére. 1835-ben eltörölték a zárdákat, a szent szűz szobra 
a hegy tövében őriztetett 1844-ig. Ekkor ismét visszahelyeztetett 
s majd régi benczések, majd a vich-i megye papjai, hova 
Montserrat tartozik, tettek benne egyházi szolgálatokat. Azóta 
régi sokaságú zarándokok látogatják. 1837-ben IL Izabella ki
rályné is nagy kísérettel végezte itt ájtatosságát, ajándékokat 
osztván a kincstárnak, egyebek között egy drága ruhát és arany
liliomot. V. Károly óta Izabella királynőig, egy spanyol király 
sem volt, ki vagy személyes zarándoklat, vagy ajándékok kül
dése által ki nem mutatta volna hódolatát Montserrat iránt. 
Hajdan a zarándokok mind a zárda helyiségeiben kaptak szál
lást, most megtiltotta a kormány, hogy nem szabad vendégsze
retetet gyakorolni, mert akkor sokba kerülnének. A szerzete
sek számra 12-en vannak; ez az egyedüli benczekolostor egész 
Spanyolországban, ezokon növendékeiket Olaszországba küldik, 
ott taníttatják, s aztán jönnek Montserratra imádkozni, meghalni. 

Mikor a sötétben leszálltunk, körüljárva, hol kapjunk szál
lást, a „Fonda s. Alfonso^-ban azt felelték, menjen most a tem
plomba, épen éneklik a litániát, majd aztán gondoskodjék szál
lásról. Úgyis lőn. Két előudvaron áthaladva, beléptem a tem
plomba. Fényesen ki volt a szentély világitva, sok ember térdelt 
előtte. Vidám zene és ének, szivhez szólva hangzott a téres 
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templomban. A szentélyt nagy rostély választja el a közönségtől, 
mely földre borulva imádkozott; az oltár balján (leczke oldalon) 
egy bőrpamlag stallum gyanánt, melyen ült karingben egy öreg 
lelkiatya, két ministranssal időnkint az oltárhoz menve, és zene
közökben fenszóval imádkozva. A másik oldalon a falban kis 
orgona volt, s e körül vagy 30 kis fiu fekete talárban és kar
ingben, kik részint énekeltek, részint zenéltek. Ez utóbbiak le
tettek vagy tizen. A letenye kedves bebizelgő dallammal birt, 
és édes jámborságra, elragadó áhitatra hangolt. Karvastagságú 
gyertyák, s egynéhány vilár, az oltár pyramidalis gyertyaöszlete 
bő világosságot öntött a szentély gömbölyű hátfalán egy fülké
ben jó magasan lévő ősrégi szent szoborra. Az ablakok keretre 
húzott vörös selyemmel voltak bevonva, a gyertyafény annál 
erősebben központosult. A fülke előtt 12 gyertya égett, ezeknek 
fénye a szent szoborról visszasugárzott. A szobor, mely 12 éves 
gyermek nagyságával bir, egészen fekete, nincs minden művé
szet nélkül faragva, s a régiség szemmel látható nyomait hordja 
magán. Drága kék selyem-köpeny fedte, és korona ragyogott 
rajta. 

Letérdelve a szentély rácsozatánál, a környezet varázs 
erővel hatalmasodott el felettem. Egő érzéssel, világló képze-
lemmel elgondolva, hogy e helyen, e szobor előtt, annyi millió 
ember térdelt, annyi király esedezett szivnyugalomért, melyet 
nem adhat meg a biborpalást; elgondolva ama nagy tetteket, 
melyeknek csirái itt keletkeztek, mindez bűbájos igézettel fog
lalt el; s a lét és lelkesedés egy édes óráját szerezték, melyben 
nyomorult csekélységnek tűnt fel mindaz, ami valaha kinzott az 
életben. Hiszen ez teszi a búcsújáró helyek valódiságát, alapját, 
hogy a zarándok elgondolja, miszerint millió sóhaj érintette már 
e szobrot, képet, kik mind reménynyel a szívben, imával az 
ajkon jövének ide: ö is tehát oly bizalomra hangoltatik, melyről 
otthon, a házi bajok, világi üzelmek közt képzelnie sincs. A hő 
bizalommal elmondott imára, a sziv forró esengéseire hajlandóbb 
az ég kegyelme. Mindaz tehát, a ki hiszi, miszerint az imának 
van ereje, hogy szokott megnyilni kéréseinkre a menny, termé
szetesnek fogja találni bizonyos értelemben, hogy itt inkább 
hallgat meg az ég, mint mikor csak a szánk mozog az imá
ban, lelkünk pedig elszórakozottt. Már maga az utazás, a za
rándoklás mintegy előkészület az imára. Elhagyjuk gondjainkat, 
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ellen gégéinket, vágyaink tisztulnak, s midőn a szentélybe lépünk, 
csupán Istennel foglalkozunk. Fáradalmat szenvedtünk az utón, 
boszantottak az emberek, de föl nem háborodtunk, a szegénynek 
alamizsnát osztánk,fogadásokat tevénk, és a reánk jövő szenvedé
seket bűneinkért való vezeklésnek bünbödésnek veszszük;ha ilyen 
imát nem, mit hallgat meg az ég ? Mért botránkoznak meg te
hát a búcsújáráson, mikor ez nem egyéb, mint jámborságunk 
hangolási eszköze; az áhítat azon segélye, mely földön repeső 
gon dolatainkat az égbe.'ragadja, s meggyúl keblünkben a láng, 
a nemes tiiz9 mely nem bir elegendőképen égni. Ez a ker. élet 
emeltyűje, mely, miután ólomsulylyal földhöz vonzatunk, kissé 
közelebb visz az éghez, hogy a túlvilág légkörében imádkozva 
biztosabban hallgasson meg az Isten, ki saját törekvéseink ará
nyában osztja kegyeit. A történelemnek kedélyre, vágyakra, 
lelkesedésre való befolyását villanyzó erejét nem tagadjuk, sőt 
inkább fokozni akarjuk, egyetemesitvén tudását; némely kor
mány el is tiltotta a hazai történelem előadását, mert félt, hogy 
ez fokozza a haza szeretetét, és elszánt tettekre gyulaszt. 
Ugyanez történik a kegyhelyeknél; mert itt is ama nagy té
nyek, rendkívüli vágybetöltések lebegnek szemünk előtt, me
lyek, mig ágaik terjeszkednek a világon, gyökereik itt vannak, 
mig az okozatról szól a történelem vagy Jaz ég (a mindentudó 
Isten tudván minden jámbor tettet), addig az ok, itt e szobor 
előtt az áhítat ezen üzdéjében, a lelkesedés eme légvonatában 
keletkezett. 

Nagy örömömre volt, hogy az istenitisztelet sokáig tar
tott, s igy az édes hangulat is tovább boldogított. Az embere
ket ugy elfogta a szép ének és zene, hogy álomszerű ábrándba 
merültek, mintha szivökkel hallgatták volna az Isten anyjának 
magasztalását. Vége felé kijött mind a 12 benczés, apátjokkal 
gyertyát tartva kezökben, és énekelték a Salve Reginát, orgona 
és a gyermekek zenekiséretével. Szép rohamos, rengeteg erdők
be való dallam volt ez, minőt soha nem hallottam, mely merőben 
különbözött a cathedrálísok énekétől, dallamgazdag és öszhang-
zatos szabatossággal előadva. A mily szokatlan, ép oly kedves 
tünemény volt az ártatlan gyermeksereg dicsőitő zengése, nem 
is mászkáltak a hanglétrákon, a mi a hallgatóra kinzó befolyás
sal vagyon, hanem a zeneszerzemény gyermekek képességéhez 
volt alkalmazva. Ezen fiuk mise alatt i$; mint másnap 6 óra 
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kor hallottam, szintén ilyen éneket végeztek. Látszott, hogy 
nagy gyakorlattal bírnak, mert szabatos, pontos volt az előadás. 
Amint vége volt a letenyének, átmenve a szent szobor és oltár 
előtt, meghajtották magukat, de a sima márványon, a mint sze-
leskedett az egyik, ugy elvetette magát, hogy a nyögésből azt 
véltem, nem kel föl többé, azonban mint a pisztráng ugrott fel 
s a többi után vonult a sekrestyébe. Zenén, éneken kivül az ele
miekben kapnak oktatást, 14 éves korukban már kilépnek. 
Hegedű, trombita, fagot, gordonka, fuvola voltak a hangszerek. 
Egy fényképen velők van levéve a szent Szűz. Egy csúcsokba 
végződő szirt aljában van letéve a szent szobor, selyem-him-
zett köpenyben, s körötte a gyermekek közöl 6 zenész, két éne
kes, két térdelő. Ez igen kedves, és sajátosan jellemző képet 
leginkább veszik a zarándokok, nekem is ez tetszett legjobban, 
ára két reál Mikor bevonultak a szerzetesek s eloltották a lám
pák nagyobbrészét, az emberek nagy része még sokáig maradt 
benn, imádkozva. En szállást keresni mentem. 

Más napokon elegendő a szállás, hanem szombatról vasár
napra rendesen zavarban vannak a helyek miatt. Lehetett vagy 
800 vendég, kik ágyat kivántak, s habár a szentekhez czímzett 
szállodákban 600-al rendelkeznek, sokáig tartott az eligazodás. 
Egy előteremben várakoztunk, csöndesen, mint búcsúsokhoz 
illik, de azért erős füstgomókat bocsátva, sorba fölírták nevein
ket, s lassan csak jutott mindenkinek. Mikor jóformán megun
tam a várakozást, bementem a sekrestyébe, s ott egy papot fel
kértem, hogy egy magyar papnak a zárdában is adhatnának 
ágyat Lo siento mucho, igen sajnálom monda, de a zárdában 
nem lehet, tiltva van, hanem majd lesz amott a szállodákban. Es 
legott vitt, mert ő volt a szállásügyelő, neve Q-onzalez; szent 
Alfonz-nál adtak kis szobát, melyben csak annyi hely volt, 
hogy egy ágy és egy szék fért be. Elhelyezkedve szobámban, a 
szomszéd vendéglőbe estelire mentem. Telve voltak a termek, 
vidám, illendő beszélgetésben levő különféle emberekkel. Eávét 
rendeltem és sajtot; elköltve, kifizettem, odanyújtva egy napo-
leondort. Sokáig jött a pinczér, s nem is számítva a markomba 
nyomja a pénzt, és kiszaladt mint a kártevő macska. Gyanút 
keltett, hogy nem olvasta fel előttem, habár ezt a becsületesség, a 
nyugodt lelkiismeret jeléül is vehettem volna. Megolvastam 
mégis, de hiányzott 40 reál, (76 van egy franczia arany-
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ban) előhívom a pinczért, s kérdem a hátralevőt; ő azonban ko-
toráz a markomban és kimutatja, hogy hiszen egy spanyol ara
nyat adott, ajmint az csakugyan az ezüstpénzek közé bújva, elő
tűnt. Hyen igazolás után menten lelohadt bennem minden gya
núsítás, még szemrehányást is tettem magamnak, kételkedve 
becsületességén. Hanem legott feltűnt a pinczér állhatatosan 
jámbor arcza; mert tudvalevőleg, azok nem szoktak oly alázató; 
sak maradni, ha esetleg igazuk van; főleg ha sok a dolog, mert 
akkor a tartóztatás ürügye alatt is mogorván visszafelelnek, ha 
talán kérdőre vonjuk. Emberem csöndesen elsomfordult, örülve, 
hogy kimászott a hínárból. Nyugodtan zsebre tettem és szállá
somra indultam. 

A múlt éjét pótlandó, alig feküdtem le, máris aludtam. 
Nyugodtan szunnyadtam el, mert utón akkor ébredek föl, mikor 
elhatározom, fölösleges a keltegető 5 ez is jele, hogy lelkünk vir
raszt, mig érzékeink pihennek. Hajnali harangszó ringott a szel
lő tlen légben, foszladoztak az éji árnyak, mikor négy óra körül 
a templomba léptem. Igaz, hogy mosakodás nélkül, mert ilyes
mire való eszközöket ennyi embersokaságban kívánni nem le
het, pótoltam a sekrestyéi kútnál, hol a mise előtti lótiót szok
ták végezni. A karban már imádkoztak a benczések, olyan las
san, oly ünnepélyes hangon, mint a régi remeték, bizonyosan 
háromkor kelnek. Alig egy pár ember kongott a templomban. A 
sekrestyében mondták, hogy mig odafönt imádkoznak, addig 
nem szabad a főoltárhoz kimenni; ez tartott vagy negyed ötig. 
Felküldvén papi igazolványomat az apátnak, legott megengedte 
a misézést. Egy odavaló áldozár kiment előbb az oltárhoz, ne
kem tehát időm volt az oltár mögötti állványról közelebb jutni 
a szent szoborhoz, és itt végezni a zsolozsmát. Öt órakor én is 
miséztem a szent Anya főoltárán, élénk mementót téve mind
azokért, kiknek megígértem, kik hazánkból e szobor előtt va
laha térdelni fognak, sőt kik ezeket olvasni fogják. Nekem 
ugyan folyvást eszemben volt, hogy miután az Isten anyja e he
lyen szenteket és a ker. élet hőseit látta térdelni, rám ugyan 
nem tekinthet megelégedéssel, mégis oly édes hangulatban vol
tam, hogy elnyújtottam volna a szent misét, nem tudom meddig. 
Az öröm idegei felvonattak egész a szakadásig. Nyilván az Is
ten anyja határtalan kegyességében mindenkit gyermeke gya
nánt felölel, s önti az ég kegyelmeit, adja a meghallgattatás 
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előizét, zálogát a vigaszölelő kedélyben, az örömteli érzelmek
ben. Ezen magasságban csakugyan közelebb érezzük magunkat 
az Istenhez, oly magasban, hogy nem is követnek a földi indu
latok, miszerint akadályt gördítsenek az imák meghallgatása 
elé. A láng fölsiet, a növények illata felpárolog, hegyeken tehát 
közelebb vagyunk Istenhez, kihez minden törekszik. Itt merő
ben érezzük égi hivatásunkat, mely odalenn a földi vonzalmak 
szövedékeiben, vajmi sokszor megbénítva, nem bír elegendő*- ha
talommal valónk felett. Itt mintha állandó légáramlat lengén e 
az ég kegyeinek leszállítására, mert akinek csak érzéke van a 
földöntuliakra, itt legott édességöket tapasztalja. Egy iró mond
ja, hogy a templomban, hol annyi sok jámbor ember imádko
zik naponkint, az isteni kegyelem melegebb klimát alkot, mely
ben aztán a méltatlan is egy két sugárban részesül. 

Világos volt, mikor elhagytam az oltárt, s a templomot 
megtekintettem. Sok ujitás, díszítés nyoma van rajta 5 látszik, 
hogy a búcsúhely régi hirét igyekszik elfoglalni. Úgy mond
ják, hogy 60 ezer ember látogatja évenkint. Az adakozások 
folynak, csak ezek bősége mellett lehet azon márványozásféle 
kéreggel bevonni falait, amint a templom egyik része kész is. 
Egészen a régi modorban építik, újítják, már jelen alakja is 
hasonlít ama leíráshoz, melyet 1817-ben Ehrenstein eszközölt. 
Hanem odáig alig fogják vinni, hogy mint hajdan, 80 tömör 
ezüstgyertyatartó sereglett össze a szentélyben. Az újítást VII. 
Ferdinánd kezdette meg, azért neve ott ragyog arany betűk
kel* Az oltár mellett szent Benedek és testvére szent Schola-
stika szobrai sötétlenek. A falak mélyedéseiben oltárok vannak. 
Hat órát ütött, s a kis fiuk a szentélybe gyűltek, mire elkezdő
dött az énekes mise. A templom tele volt már búcsúsokkal, s 
mind elandalodva a szép zene-és énekbe, lélekben az Isten 
trónja elé röpültek, dicsőítve boldog érzelmekkel a Teremtőt 
Ez a gyermekkar amint egyetlen, úgy pompás eszme volt. Az 
Isten anyját, a szűz Máriát, ártatlan gyermek-sereg dalaival 
dicsőíteni, oly intézkedés, mely minden embernek szembeszö-
kőleg világosnak, igaznak tűnik fel. Ezokon állíthatom, hogy 
itt az istentisztelet valóban a szent helyhez méltólag tartatik. 

A kolostor kettős udvarán még megvoltak a rombolás 
nyomai; végig hasadt falak, lelógó ablakhevederek, kidőlt ka
pubálványok m<ég erősen emlékeztettek a kiállóit viharokra. A 
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6 emeletes kolostoron kivül van itt még vagy 8 épület, szállás
helyek, és mint említem, egy nagyobb vendégház. A zárda 
előtti tér sok pompáról és vérről tudna beszélni; az elsőt a ki
rályok látogatása, a másik a háborúk idejéből. Most erre sátrak 
nyúltak, hol különféle devotionaliákat árultak. Amint a téren 
átmentem, harsogó ének ütötte meg fülemet; az átelleni hegyen, 
mert mint mondám a zárda egy hegyhasadék oldalára van 
épitve, egy kirúgó sziklán kereszt emelkedett, ennek tövében 
néhány fiatal ember — valamely szomszéd dalárda lehetett — 
viharos dalokat zengedezett, s a sziklák, ormok riadoztak visz-
hang gyanánt. Az emberek áhítattal hallgatták, mert szent éne
kek, Máriát dicsőítő dalok voltak; ez által az ünneplés hevé-
lye jótékonyan fokozódott. A zárda és házak mögött emelked
nek a sziklák gömbölyűre. Hiszen az egész hegy merő szirt, ha
nem innét fölfelé már szürke, kopasz, ezukorsüvegszerüalakjok 
van. Nem gránit-tömegek ezek, mert akkor megküzdöttek vol
na az idővel, hanem régi képződményű kövecsek conglomera-
tuma. Gömbölyűre csiszolt borsó, mogyoró, dió-nagyságú kövek, 
gneis, agyagpala, gránit, sienit, quarz anyagból együvé nőve, 
s barna, szinte kővé vált vakolattal összeragasztva. Enyva-
nyag csak annyi van a sziklában, mint amely a kövecsek közti 
tért betöltötte. Ezen kőkeménységű forradmányt az idő száza
dok óta mosogatva, gömbölyű, sima hengereket alkotott a szik
lából. Rémséges dolog lenne eme lológó, fenyegető sziklák alatt 
járni, ha nem biztositana ama gondolat, hogy itt lehetetlen baj
nak előfordulni. Van a zárda mellett kertecske is, mely ugy 
keletkezett, hogy földet hordtak sziklára a szerzetesek, s be 
lehetett vetni, most csupán konyhaveteményt láttam benne. 

Hanem integet már a mayoral, mint aféle felsőbbség, 
hogy ne bámuljak annyit, mert mindjárt megyünk, az utasok 
benn is ültek már. A kocsi belseje megtelt, én magam marad
tam az emelet számára. Nagy küzködésembe került elmenni e 
helyről, miután ez kilátás tekintetében is ritkitja párját. 
Ez utóbbiban részesültem két órahosszat amig lementünk a he
gyen. Hanem vannak itt remetelakok, mint sasfészkek ides
tova épitve, ide szamárháton szokás fölmenni; de én az uti 
viszontagságoktól már nagyon meg voltam csigázva, lemond
tam ezen élvezetről, s fölmásztam a kocsi emeletére. 

Hajdan 12 remete lakott ezen hegyek sziklaoduiban, a 
Spanyolut. 26 
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13-ik volt a benczés szerzetes, ki fölügyelt rajok. Ezek szintén 
tettek fogadalmakat, nem kapták meg az egyházi rendet; csak 
6 kegyet, mely négy spanyol mérföldre terjed, nem volt szabad 
elhagyni ok; ez volt clausurájok. Egész nap el voltak foglalva; 
mert a csengetyű szerint végezték teendőiket. Két órakor keltek 
fel, s kezdődött az ima, elmélkedés, olvasás, munka, főzés. Sza
bad vala ugyan elhagyni szobáját, hanem a gyakori sétálás sem 
volt megengedve, még csak sokszor látogatni egymást sem volt 
szabad. Húst soha sem ettek. A zárdába évenkint 15—20-szor 
mentek le, amikor aztán a szerzetesekkel ettek, ugyan ide tér
tek meghalni is. Daczára ezen szigorú életmódnak, mihelyt 
meghalt egy remete, legott kívánkoztak helyébe • a társadalom 
magasabb rétegeiből is. III. Fülöp király meglátogatta czellái-
kat, talán végnapjait itt szándékozott tölteni. Lakaikat nagyrészt 
maguk építették, mert csak egy szolgájok volt, ki naponkint 
egyszer szólott be hozzájok, s általadta ételeiket: aszalt gyü
mölcsöt, szántott halat stb. Az állatokkal, madárkákkal sokan 
barátságos ismeretségben éltek, nem riadoztak tőlök. Mintha az 
állatok sem félnének azon embertől, ki békében van Istenével j 
azóta futnak tőlünk, ahogy tart ellenkezésünk az Istennel. A 
remeteségek a szentek neveiről hivattak ; igy szent Anná-nál 
volt templomuk, hova hetenkint többször lementek az oltári 
szentség vétele végett. A felügyelő szerzetes, szent Benedekben 
lakott. írják azon korbeli utazók, hogy fönséges pillanat volt, 
mikor a 12 öreg ember a hajnal pirkadó fényénél a templom
ban ült, és zengették a zsolozsmát. Legszebb volt a szent Gero-
nimo-remeteség, melyet most is szokás meglátogatni. Hanem 
jelenleg mindeme lakok el vannak pusztulva; amint megerősí
tették a spanyolok, szétdúlták a francziák, mert ugyanannyi 
erődnek tekintették. Kilátás kedveért szoktak az utazók egy
kettőt meglátogatni, de a mi szekerünk indulván, elbúcsúztam 
én is e vadregényes helytől. Viharban, mikor fönn derült az ég, 
alant pedig villámok czikáznak, rengnek a felhők, de nem az 
ég, hegyek erdők bömbölik vissza riadalmát, azt mondják, hogy 
ilyenkor mintha égben lennénk, elválva a föld kötelékeitől, oly 
magasztos érzelmeket kelt e táj. 

Amint kivonultunk a hegyhasadékból, egy zöld-ténger 
nyilt meg előttünk, melynek hullámait hegyek, dombok képe
zik, A mellettünk meredő gigans pyramisokra nem hederitve 
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többé, a megragadó tájékra, melynek völgyeit még a reggeli 
köd takarta, merült tekintetem. Ez yolt a Mar to r el felőli 
kilátás, melyet tegnap este elfödött volt a Homály. Innen a 
Llobregat-völgyet falvaival, városaival egészen be lehet látni, 
sőt a tenger csillámlását is; de én nem vettem észre. Csakhamar 
elfordultunk e látványtól; $ a hegykolosz más harántján 
serpentin országútra tértünk, hogy az öszvérek lassú, okos nem 
annyira kocsihuzása, mint visszatartásával Monistrolba ér
kezzünk. Áldott napsugaras madárdalos lég volt idefeni A 
sima országúton még most is hatoltak fel kétkerekű talyigán, 
szekereken, vagy gyalog a búcsúsok. Sokan pihentek az ut 
mellvédjén, sokan pedig egy kútnál olták szomjukat, mely mel
lett lombsátor is volt készitve a lihegő zarándokok számára. Ez 
ugyan csupán czisterna-viz, mert a hegynek nincsenek forrásai, 
hanem szükségben ez is jó. Ezen vízhiányból helyesen követ
keztetik a tudósok, hogy a hegy üres belülről. Itt-ott akad viz-
üreg, mely a legtisztább forrásvízzel versenyez, hanem ez is 
csak esőből, ideiglenes patakokból gyülekezett, forrást Mont-
serrat egyet sem bir felmutatni. Az ut lefelé csak két óráig tar
tott, az üde levegő, a nap reggeli szelid fénye, a növények, fü
vek harmatgyöngyökben csillogó ragyogása egy feledhetlen 
reggellé^tevék e lemeneti időt. Minő kár, hogy nem volt együtt-
érző pajtásom, kinek mutathattam volna a táj szépségét, s igy 
kettősen örvendtem volna. A tegnapi táj egészen más világítás
ban volt színezve, nem a búcsúzó, hanem a mosolyogva belépő 
nap aranyozta meg a zöld halmokat,*kergetve a völgyben lus
tálkodó ködöt, s felszivogatva a plánták harmatát. Aranyszint 
illatfellegek vonultak a hegyharánton, s az amugyis édes han
gulatot fokozták. A bérezi virágok balzsamos illatárt leheltek 
fel a légbe, ez az imádó föld tömjéné volt a mennyek Urához. 
Ismét olajbogyók verték bőrsátramat, de beleakadt az örvény
ben virágzó főnek illatos lehelete is; vidám kaczagás hangzott 
fel alulról, s alig telt el másfél óra, már is Monistrol városban 
valánk, hol negyed óráig pihentünk. Én reggeli helyett a lejtős 
utczákon barangoltam, keresvén emlékül górát, spanyol*porsap-
kát. Találtam is egy boltban, és 12 reálon megvettem. Amint 
indulandók voltunk, rösteltem fölmászni az emeletbe, majd in
kább gyalog megyek, mondám a kocsisnak. Ugy is lön, átmen
tem a szép hidon, de túlról oly kegyetlen' komondorok ker» 

26* 
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gettek meg, hogy tanácsosbnak véltem a szekér hágcsójára 
lépni, s igy állva vitetni magam az indóházig. Ezen álló hely
zetemben/egy a kocsiban ülő fiatal plébános megszólított, s a 
spanyol egyházi állapotok felől szavakat váltottunk. Monda? 
hogy neki 40 káplánja van, kiket 50 naponkinti krral a kor
mány fizet; elmondá, miként kellett Rómába mennie 13 év 
előtt, hogy ordináltassa magát, mert az otthon uralkodó szabad
elvű ministerium betiltotta a papi felszenteléseket, hogy szent 
Péter sirja fölött mondotta az első szent misét. O is sejtette a 
közeli vihart, mert megjegyezte, hogy a jezsuitákat, kiknek 
néhány virágzó intézetök volt, nemsokára el fogják űzni, miu
tán a kőmivesek nem szeretik a szigorú életű papokat, az ilye
neknek ugy vélik nagy befolyásuk van a népre. 

Az indóház melletti posada-ban egy angollal reggeliz
tünk, s amint fizetni akartam, ijedten hozzák vissza hamis tegna
pi aranyomat, hogy biz azt el nem fogadják, mert csak ezü&t. Az 
együttevő urakat, elvégre a vasúti tisztet is megkérdeztem, ha 
vájjon hamis, egy nyomon járt vallomásuk, s igy a spanyol 
arany pénzgyüjteményem alapja lőn. Tiz óra felé előrobogott a 
vonat, s egy telifényü délelőtt tovaragadott Barcelona felé. A 
déli nap szépen sütött, erdő mező mégegyszer álmodozni kez
dett a múló nyárról, a talajpattogtató forróságról. Két csendőr 
közé kerültem, kik kötözve vittek egy embert; nem tudom mit 
vétett a szegény, hanem az emberséges bánásmódot ezen elitélt 
egyéntől sem tagadták meg. Sajátos öltözete van a catalonai 
zsandárnak, fehér pitykés dolmány, magas kürtőkalap, fehér 
paszománttal, lábán pedig saru, alpargatas, szürposztó- vagy len
ből fonva, inkább bocskor mint czipő. Előzékeny, jó emberek, 
mint minden közbiztonsági személy egész Spanyolországban. 

Barcelonában a másik indóházba vitettem magam, mire 
szintén állnak készen omnibuszok, mert egy órakor volt a vonat 
G-e r ó n á b a indulandó. A város nem érdekelt, azért egy mel
lékboltban, hová a többi utazó tartott, én is husitokét vettem 
magamhoz. Minthogy az indóházban van a Gerona-Perpignani 
gyorskocsik hivatala, tanácsos már itt váltani jegyet, hogy a 
bőröndök közé ne kerüljünk. 
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XVHI. 

AYignon, Lyon. 
Sok időm lévén Barcelonában, egy szomszéd kávéházba 

tekintettem, hol képes újságot is fektettek az ital mellé. „El 
siglo illustrado" volt a neve, és egy képe P e s t e t ábrázolta. 
Néhány sorban ismertették is fővárosunkat, végén pedig okát 
adták a közlésnek, mert úgymond két hét előtt nagy föld
rengés pusztította el, ledöntvén néhány palotát. Ezen állítást 
menten megczáfoltam a pinczér előtt, ki igen szivesen hallgatott^ 
mert még nem látott vala magyar embert. 

A pályaudvarban — vasárnap lévén — rengeteg népség 
volt. Álldogálás közben csetepaté keletkezett. Már is örültem^ 
hogy kis crawalt látok, a mihez nem juthattam egész utamban, 
kocsmákban legkevésbbé; hanem ezen verekedő felek is olaszok 
valának, a mint hangos feleseléseikből kitűnt, midőn hátul deré
kon kapva elválasztották, de ők dülledt tigris-szemekkel, dühös 
beszéddel, kelepelő káromkodással folytatták a verekedést. So
kan a spanyolt az olaszhoz hasonlitották. Szó sincs róla. Merő
ben különbözik tőle. Az olasznak egyebek közt főhibája az ön-
elvetés ; hiányzik nála, hogy Staelnő szavaival éljek, a sentiment 
de dignité. A spanyolban pedig ez nagy mértékben megvan, 
azért soha nem verekszik korcsmákban, mulatóhelyeken, annál 
kevésbbé indóházban.* Olasznál a vendégszeretet ignota quanti-
tas, melyet legalább három ismert mennyiséggel (3 frank) kell 
fölkeresni. 

Csak három állomáson szorongtunk, mert a falusiak le
szálltak, és magam maradtam. Az itteni vasút nem igen külön
bözik a miénktől, szép tájékok között halad el s a távolban ké
kellenek a Pyrenaei-hegyek. Öt órakor Gr e r o n á b a n voltunk* 
Három perez alatt fel volt rakaszolva a podgyász, és én a dili-
gencia rotondában foglalva helyet, egy francziával elvágtattunk. 
Tudván tökéletesen aludni a kocsiban, fejemet hengerré alaki-
tott plaidre támasztva, csak a határon ébresztettek fel podgyász-
vizsgálat végett, a mit a franczia Őrök udvariasan eszközöltek; 
mire elhagytuk a spanyol határt. Öt órakor reggel P e r p i g -
n a n-ban, franczia földön voltunk, honnét 6 órakor volt a vas
úti vonat indulandó. 
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Á határon tudtam meg a spanyol mozgalmak kitörését. 
Ez az oka, hogy egyetmást itt mondok el róla, és nem azért, 
mintha ez nyelvkiöltés lenne, mint a gyerekek szoktak, ha tál 
vannak a hot suhogásán. Ha mi rósz van a jelen vezetőkre 
mondva, az a nép véleménye rólok. Egyébiránt tárgyilagos itt 
sem szűntem meg lenni. Mert ugy hiszem, hogy az igazság nem 
szorul a hazudság támaszára, és hogy a túlzás — a mely mente
gető neve hazugságnak— akárhonnan jöjjön, maga után vonja 
büntetését; végre hogy habár mennyit rágalmaznak s pokoli 
éllel hazudoznak elleneink, ez bennünket föl nem ment az igaz
ság kimondásának kötelme alól. Bizonyos, hogy a milyen mér
tékben hazudtak, annyiban eléri őket a nemesis, azaz a vi
lágot bölcsen kormányzó gondviselés. Tehát veritati utramque 
aurem! 

Sokan mondották, szóba hozva a politikát, hogy a forra
dalom, mely a Montpensier-ek kiutasításával kezdődött, és a 
melynek villámaival terhes volt a lég, nem egyéb czélból eredt, 
mint hogy a mérsékelt pártiak, Gonzales Bravoval élőkön, már 
igen megszedték magukat, a többi pártok tehát, szintén akar
ván osztozni a konczon, nem tűrhetek tovább uralkodásukat. A 
királynő, mivel nem akarja ministerét elbocsátani, hihetőleg ve-
lök megy. Az állam, a pártok önző zsákmányolásának tárgya. 
A ki a zavarok okának II. Izabellát vélné, vessen pillantást a 
szomszéd Portugálra, ott példányszerü és szabadelvű a király, és 
ugyanannyi lázadást és megaláztatást szenvedett, mint Izabella. 
Ez már az ibéri sziget államférfiainak tulajdonsága. Ezen, Spa
nyolországban általános nézetet nyiltan kimondotta O'D ö n n e l 
1857-ben a cortes-ben. „Spanyolországban úgymond, minden 
párt, mely nem rendelkezik hatalommal, összeesküszik,1 hogy 
hatalomra jusson, és nincs az országban kitűnőbb politikus, ki 
nem vett volna részt az összeesküvésben." Itt ott nálunk is 
ilyen vélemény hallható, és némely adatok, mint például, hogy 
a madridi junta Ooncha marquis vagyonát párthivei közt ön
hatalmúlag felosztotta, ezen véleményből képesek meggyőző
dést is alkotni. Azt is hozzáadják nálunk, hogy az otromba 
nép, mely a papok butításai folytán semmi politikai belátással 
sem bir, s nem tudja tájékozni magát, vak eszközül szolgál a 
pártoknak. Köztársaságra vagy csak szabadelvű egyeduralmi 
kormányra még éretlen. 
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Egyik sem igaz; nem merő önzés vezérli ama férfiakat;. 
akkor nem foglalkoznánk velők, hanem mint semmirekellő ga
zokat megvetnők. Á másik pedig iszonyú rágalom. En sokat 
megfordultam parasztok, mesteremberek közt, szóval kik a har
madik osztályú kocsikban utazni szoktak, s bámultam ama sok 
józan felfogáson, okadatolt ítéleten, melyeket az egyszerű, góra-
fövegű földészek-, kormoskezü iparosoktól hallottam. Sőt inkább 
a nagyon is kifejlett, túlhajtott politikai élet az, mely a szaka
datlan zavargásokat okozza. Kitűnik ez a politikai pártok so
kaságából ; mert nem tudom} ki birná azokat árnyalataikkal 
könyv nélkül szabatosan előszámlálni is, miután perczenkint 
változnak, egyesülnek, összeolvadnak, szétválnak, alig lehet ál
landó pillanatot lelni, melyben fényképoket levehetnők. Továb
bá egy ország sem bir annyi politikai capacitást felmutatni, 
mint Spanyolország, hol száz és száz minister lakik. Izabella ki- ' 
rálynő, uralkodása alatt 519 ministert nevezett ki, 790 senatort, 
1385 tábornokot, 291 embert tett nemessé és 64-et spanyol 
granddá, kik mind a politika csatornáján úsztak méltóságaikba* 
Sehol sem olyannyira uralkodó a napi sajtó, mint ott; Madrid
ban 5 hivatalos újság, és harmincz naponkint többször megje
lenő hírlap bir megélni, 80 tudományos folyóirattal, mert pár-
tokaf'és azok árnyalatait képviselik. „Á spanyol ember (váro
sokban kivétel nélkül) tökéletes politikus," mondja Korner, a 
madridi amerikai követ. 

Ez általános véleménye a hispanolog tudósaknak, s hozzá 
adják, hogy harmincz év óta a politika emészti meg az ország 
legnemesebb erőit, mert futnak az ipar-, kereskedés-, művészet
től, s egyedül a politikának szentelik magukat. Itt aztán ugy 
szorulnak össze, oly fojtó concurrentiát támasztnak, hogy léte-
lökért kell kétségbeesett harczot küzdeniök. Nem azért van kö-
zép-számitással minden félévben más ministerium, mintha talán 
hűtlen leendett szabadelvű Ígéreteihez, hanem azért, mert egy 
ministerium sem képes pártjának igényeit ugy elégíteni kiy 

amint azokat, mig ellenzék volt, formulázta. Odáig jutottak, 
hogy minden párt a győzelem napján töredékre oszlik, mert a 
lehető legnagyobb számban lévő nagy hivatalok elégtelenek a 
keserűség napjaiban szenvedett pártosok megjutalmazására. 
Mihelyt betöltettek a disponibilis helyek, az üres kézzel maradt 
tömeg oda fordul, hol több kilátásai vannak. Ezen méltatlan 
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hullámzás mindaddig fog tartani, mig a nemzet összes léte nem 
nyugszik más alapokon, mig nem sorakoznak a társadalmi me
zőre, az ipar terére, s megelégesznek, hogy városukban terjed
jen el nevök fénye, és nem fogják kivánni, miszerint egy spa
nyol dicsőségének csak egy ministeri szék bir kellő talapul 
szolgálni. Hogy ezen üzelmeknél az államérdek sokszor igen 
szerény szerepet játszik, s politikai erény oly ritka, mint rend
kívüli állami capacitas, igen természetes. *) Sok a nagy ember 
náluk is, mint hazánkban, kiolthatlan a szereplési, vezérkedési 
vágy. Mihelyt divattá, hajlammá lesz az ipar, gazdaság, művé
szet terén való fényelgés, névszerint, mikor megszűnnek a „po
litikus tábornagyok", nyugodt lesz Spanyolország. Ebben alap
szik azon körülmény, hogy nem tud Spanyolország csak tűrheti 
kormányt is kapni, amiből a Times már legendát is csinált azt 
irván, miszerint a nép között ama vélemény uralkodik, hogy 
az Isten Spanyolországnak minden természeti, szellemi, testi ál
dásokat igért, csak jó kormányt nem fognak kapni, s hogy ebbe 
már bele is nyugodtak, nem is tudják képzelni, hogy valaki 10 
évig kormányozhasson. O'Donell, ki ötször volt ministerelnök^ 
egy alkalommal odáig vitte a dolgot, hogy egyhuzamban öt 
évig uralkodott. Ezt mint eseményt jegyezte föl a spanyol tör
ténelem. 

Talán nem igaz, hogy merőben önös czélok lebegtek volna 
a kormányrakerülők szeme előtt. „Egyedül ily módon magya
rázható meg a catastropha gondolatgyors menete, az elégültség 
élénk érzete s azon hideg közönyösség, melylyel általában fo
gadtatott. Szomorú tapasztalásból okulva, hogy a kierőszakolt 
bűnbánatra, és színlett javulásra a népjólét éá a szabadság po
litikai épületét fektetni nem lehet: a spanyol nép minden erejét 
megfeszítette, hogy a folytonos nyugtalanságok elemeit, mely 
bensejében rágódott, eltávolítsa. Önnönmaga lesz birája sorsa 
és jövője felett, férfias bátorsággal néz szemébe a felelősségnek, 
mélyet a szabadsággal vesz birtokába, melynek ne legyen sem
mi más korlátja, mint a lelkiismeret és az egészséges emberi 
ész. A büszke megvetéssel vegyes nagylelkűség, melylyel a nép 
a sérelmeket megbocsátotta, a forradalomban támadt hatalmat 

*) Hist. Polit, Blatter. 1868, 660. lap. 
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fogadta, erős biztosíték a jövőre" így szól a forradalmi „kor
mány körjegyzéke." Nagyobb része a királyné elüzetésének 
védelmével foglalkozik, s érvül az egyetemes jóváhagyást hozza 
fel. Vannak azonban, kik állítják, hogy ha Novaliches, az alka-
lai hídnál megveri Serrano-t: Izabella most trónján ülne, mert 
akkor fölül nem kerekedik az a néhány exaltados, kik, a több^ 
nyíre legényeikkel rendelkező tábornokokat, ideje korán igye
keztek körükbe vonni. A nép nem antidynastikus; katonák, 
megvesztegetett csőcselék okozták a forradalmat. 

Itt annyiban középen keresendő az igazság, a mennyiben 
az emiitettük okoknál fogva egy kormány sem remélve az ál
landóságot, igyekszik előnyöket csikarni ki, s így első sorban 
nem annyira a közdolgokkal, mint saját maga érdekeivel fog
lalkozik. Nekünk legalább fekete színekkel festették le az igaz
gatást. Nyáron át minden pihent, a ministerek s előkelő hiva
talnokok villáikon nyaraltak, az alsóbbakat az ügyek vezetése 
végett honn hagyták. Ezek nem győzvén a munkát, hetenkint 
csak egy napot tűztek ki* az ügyek tárgyalására, s minthogy 
igy még kevésbbé győzték, siettek este felé szintén a nyaralók
ba vonulni vissza. így mondták nekünk Madridban. 

Ha mentegetem is, hogy nem csupán aljas önzésből lázad
tak fel, hanem a zsaroló hivatalnokok erre okot adtak, azért 
mégis rajok kell bocsátanom a kárhoztatás kövét, mely már 
rajtok fekszik, mint a sir göröngye. A vakok az egyház, a sze
gény, a kifosztott egyház, az irgalmas szerzetek ellen dulakod
nak. Az Isten nevének dicsőítését torkon fojtják. Undok roha-
dékai a politikának a felszínen úszkálnak, s a jók megfélemlítve 
engedelmeskednek. Azok, mint Jaen püspöke, elhagyván károm
lásai miatt a cortes-t, mondotta, érdemeiknél fogva nem tudván 
hirre emelkedni, vallástalansággal igyekeztek botrányos neve
zetességre szert tenni. De hát olyannyira jó és szent az emberi
ség, hogy minden áron kisebbíteni kell a támaszokat, segédfa
lakat, az egyház intézményeit, melyeknek az a hivatásuk, hogy 
a mély örvényben hentergő emberiséget kiszabadítsák, s meg
férjünk a társadalmi öszletben, megőrizvén szabadságunkat — ? 
Hiszen voltaképen mindenkinek az egyház czélzatait kellene 
előmozdítania, ép ugy, valamint szélvészben mindenki segít a 
hajósoknak. Ezek pedig döngetik a recsegő falakat, hogy mért 
nem válnak már szét. — Ha a régi művészek alacsony vadál-
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lati szenvedélyeket akartak előadni, megmentették az emberi 
alakot^ az ember méltóságát, hozzáadva mint faunokban, cen-
taurusban történt, némely állatrészeket. így szeretném én is 
menteni az emberi méltóságot; látva eszeveszett rohanásukat, 
gonosz szellemnek tulajdonítom az ádáz dühösséget, melylyel a 
társadalmi áradásban oly szükséges gátot, dőre lelkesedéssel 
lerontani ügyekeznek. Oly kitartással működnek, daczára a 
nemzeti szellem visszahatásának, hogy ezen Isten-, angyal-, em
berrel való nem törődésöket sötét hatalmaknak kénytelen tu
lajdonítani az ember. 

Oh mi sokféle hóhéra van az emberi nemnek! 
A harcz javában foly, Oadiz és Malaga ostrommal bevé

tetnek, s nem tudni köztársasági, don Oarlos vagy Montpensier 
herczeg érdekeiért foly a vér. Ezen három irány bir legtöbb 
kilátással a sikerre. Ugy vélem azonban, hogy daczára a köz
társasági párt megfeszített működésének, mert egynehány jó 
fővel rendelkezik, s Ibéria lapja jelesen van szerkesztve, legfö-
lebb átmenetül szolgál a monarchiára, s nem hiszem, hogy ma
radandó lenne Spanyolországban. A kiválóan katholikus egy
házi párt, mely a katholikus elvek kizárólagos uralmát védi, 
egy része köztársaság mellett nyilatkozott. 

Legnagyobb valószínűséggel (?) Don Oarlos kerül a trónra, 
ki nagy párttal is rendelkezik. Meglehet csak köztársasági in
termezzo után. Tudvalevő, hogy a hatalmas carlista-párt, Don 
Oarlos Mária Isidor de Bourbon, IV-ik Károly második fiától ve
szi eredetét, ki 1788-ki marcz. 29-ikén született. Bonaparte 
József javára 1808-ban leköszönni kényszerült, és Napóleon 
bukásáig Valencay, francziaországi városban lakott. 1816-ban 
egy portugál herczegnőt vett el, kitől három fia született, minek 
folytán idősb testvére, VII. Ferdinánd gyermektelensége miatt, 
rá vagy gyermekeire szállt a trón. Azonban a király, VII. Fer
dinánd, ki testvérével szakadatlanul haragban élt, harmadszor is 
megházasodott, elvevén 46-ik évében az álnok, cselszövő Kriszti-' 
nát Nápolyból. Mindent megtettek, hogy e lépestől elvonják, ha
nem az esküvő 1829-ki dec. 10-kén megtörtént Az ármányos 
Krisztina áldozatos, epedő szeretet ürügye alatt, teljes befolyást 
nyert a király felett. Kávette tehát, hogy 1830-ki marcz. 29-kén 
pragmatica sanctio-t adott ki, mely szerint a Spanyolországban 
1713 óta érvényben levő sáli törvény, vagyis a nőket, mig férfi 
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tagjai vannak a királyi családnak, a trónról letiltó törvény, el
törültetik, és valamint a hajdani spanyol dynastiákban volt szo
kásos, most hasonlag asszonyok is képesüljenek uralkodásra. 
A rokon udvarok felzúgtak ezen intézkedésre, hanem Ferdi
nánd nem hajtott az óvásokra, sőt ugyanazon év, okt. 30. szü
letett infansnőnek, Izabella — utolsó spanyol uralkodónak — 
adta az „asturiai herezegnő" ezimet, a melyet közönségesen a 
trónörökösek kapnak, miután Astoriából hajnallott fel a spa
nyol királyi trón. A király betegsége alatt rajta voltak,! hogy 
viszszavegye az igazságtalan törvényt, de nem sikerült az ellen
aknák tartóssága miatt, mire Carlos Portugálba vonult. Ferdi
nánd halála után (1833-ki sept. 29.) don Carlos jogaira hivat
kozott és igényeit a trónra érvényesiteni akarta; Dom Miguel 
Portugálban elismerte kivánatai jogosultságát; szándékát, Por
tugálból spanyol földre törni, és jogait fegyverrel visszaszerezni, 
végre is hajtotta. Hanem a sereg Santarenmé?, Dom Pedros és 
egy spanyol tábor által, Rodil vezérlete alatt bekerittetett, és 
Carlos Angliába menekült. Azonközben a bask tartományok ér
dekében , miután az izabellisták által pártolt alkotmány 
folytán ősi szabadalmaikat elvesztendők valának, fegyvert ra
gadtak, mert a fuerosért akárki ellen készek harczolni. Hozzá-
jok csatlakoztak mindazok, kik utálták az asszonyi kormányt. 
1834 óta a bask tartományokból 1839-ig viselték a carlisták 
változó szerencsével a hadat, amikor aug. 31. Bergara-ban, Es-
partero közbenjárása folytán, sok spanyol letette a fegyvert, 
békét kötöttek a hadakozó felek, s Carlos eltávozott Spanyol
országból. Azonközben Francziaországban Bourges-ban lakott 
1849-ben legidősb fiára Carlos-ra ruházta jogait (szül. 1818. 
jan. 31.) és Gróf M o 1 i n a nevet vett fel. Fia CarWLajos Mária 
Ferdinánd (Asturia herczege) atyja jogaival felruházva, Monte-
molin nevet vett föl. 1850. jul. 10. Karolina nápolyi herczegle-
ányt a király nővérét (szül. 1820. jegyezte el.) Sokszor a carlis
ták montemolinisták név'alatt is előfordulnak. Éjszaki Spanyolor
szágban túlnyomó erővel bírnak. Mindenha tekintélyes párt 
voltak és jeles tábornokokkal dicsekedtek. Ezokon Ferdinánd 
és Izabella uj és uj alkotmányok, szabadelvű intézmények be
hozatala által igyekeztek ellensúlyozni a párt hatalmát. Mi-
hezképest 1812-óta, a cadiz-i alkotmány alapján, immár a negye
dik constitutio-tervezetet fogadták el a cortesek, s az utolsó jónak 
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is bizonyult be, mert az utóbbi években, 15—18 év alatt megle
pően haladt az ország az ipar jólét és az európai intézmények 
meghonosításában. Az 5, alkotmány 1869. máj. 8. hirdettetett jki. 

A negyedik alkotmány, 1845. marez. 23-ka óta volt élet
ben. A hatalom három részre oszlik, a törvényhozó, kormányzó 
és birói hatalomra. Két házból álla törvényhozás. A senatus, 
vagyis a felsőházba a király nevezi ki a tagokat; spanyol gran
dok, állami és egyházi legfőbb hivatalnokok tarthatnak igényt 
a senátorságra; továbbá, kik már háromszor a eortes tagjai vol
tak, s tisztes jövedelemmel rendelkeznek. A király fiai 25 éves 
korukban senátorok. Ha az országgyűlés bevádolta a ministert 
a felsőház itél felette. Az alsóház 349 képviselőből áll. 50 ezer 
lakó után egy követ jár, a szavazat titkos. A választás öt évi 
tartamra számíttatik. A király külföldi utazásának akadályai 
eltöröltettek. Az országgyűlés összehívás nélkül nem ülhet töb
bé össze. A követek nem kapnak napi dijakat. Azon néhány 
bibornok-érseken kivül, kik senátorok, a papságnak semmiféle 
befolyása sem volt a kormányra, kitűnik ez már onnét is, hogy 
oly sietve ismerték el Olaszországot, Emánuelnek adván igazat 
az elrablott pápai birtokban. Tehát a mikor papuralom-, ultra-
montanismus-, sekrestyekormányról beszélnek, ez értelmetlen, 
alaptalan, mert a papoknak semmi befolyásuk sem volt a kor
mányra. Amint jelenben nem is akarja ezt az egyház. Azt óhaj-
juk, hogy miután megváltott embex* Krisztus nélkül nem élhet, 
a kereszténység — némelyek humanismusnak nevezik — szel
leme és elve lengjék át a kormány intézkedéseit Ezt kivánjuk, 
ez imánk, működésünk, törekvéseink ezélja; és miután a ke
reszténység végczélja a szeretet, tehát minden józan fő ve
lünk tart. 

A harmadik trónkövetelő M o n t p e n s i e r herczeg, La
jos Fülöp, a bukott franczia király, legifjabb fia, ki 1846. elve
vén Izabella nővérét, Aloysiát, Sevillában lakott, a múlt év ta
vaszáig, a mikor hire futamodott és nem alap nélkül, hogy a ki
rályi család ellen segiti a forradalmárokat, ez okon távoznia 
kellett. Sevillában nagy népszerűsége volt, a torosokban mindig 
ő elnökölt, s nem csekély párttal rendelkezik. Mindazonáltal te
kintve a spanyolok gyűlöletét a francziák ellen, nem hihető, 
hogy őt választanák meg királyuknak. 

Nem rég Napóleon herczeg mondotta, hogy ha Miksa csá-
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szár él, most spanyol király lett volna. Ezt vallom én is. Itt ná
lunk nem is képzelik, hogy minő daliás emiékök Tan a Habs
burgoknak Spanyolországban; V. Károly és II. Fülöp mint a 
legnagyobb királyok emelkednek a nép múltjában, mely benne 
sokat szeret élni. Eké t fejedelem emléke legnépszerűbb, és ado
máik nagy részben ugy forognak e két fejedelem neve körül, 
mint nálunk Mátyás királyról. Mikor Miksa arra jártul 851.) va
lóságos lelkesedést idézett elő. Ugy vélem, egy babsburgi most 
is csinálhatna ott szerencsét, mert ezek neve ott gyújtó, villany-
zó hatással[vagyon. Magától értetődik, hogy mikor a Habsburgok 
dicséretében olvadoztak, és kiváocsi érdekeltséggel tudakozód
tak fejedelmünkről, mindannyiszer én is édes büszkeséggel tel
tem el, hogy eme nagy lelkű fejedelmet magaménak mondhattam. 
Mikor aztán Erzsébet királynéra került a sor, és elmondottam azt 
a rohanó 1 al kesedést, lángoló szeretetet, melylyel a magyarság 
iránta viseltetik, hogy ez oly királyné, ki a fájdalmat előbb 
ismeri, mint ajaj fölérne a fejedelmi székig, mindezek hallatára 
szinte fájdalom tükröződött felhevült arczaikon, hogy mért nincs 
nekik is ilyen királynéjok. A mint egy helyütt elbeszéltem, mi
szerint nálunk igy üdvözlika fejedelem nejét: „Éljen a leg
szebb királyné !a s hogy ezt én is, a koronázás napján, a budai 
templom előtt, hint óját csukva, elkiáltottam, s egy mosolyát fel
fogtam , azt dörmögte egyik: bizony a mienk nem szép! 

A forradalmi vezérek közt legtöbb népszerűséggel bir 
J ü a n P r i m , y Prats conde de Reus, marques de Castiliejo. 
Szegény szülék fia, eszének és bátorságának köszönheti előkelő 
állását. Előbb a carlisták ellen nagy bravourral harczolt, azután 
Marokkóban. Korner ezeket mondja róla: „Prim kalandor, a szó 
nemes, legmerészebb értelmében. Ötven (3 év előtt) éves, közép
termetű, szélesmellü és karcsú, mint a spanyolok általán. Arcz-
szine halvány s olajszinü, haja szakálla kékelik a féketeségtől. 
A vonások szivjóságot árulnak el. Igen bátor, s midőn dicsőség
ről van szó, semmitől sem retten vissza. Jeles szónok, mint a spa
nyolok általán. Beszédét, melyet a senatusban néhány nap előtt 
tartott, hol mexicoi élményeit, mint a spanyol hadak fővezére, 
igazolta, remeknek mondják. Előadása nyugodt, elegáns, itt ott 
tréfa, humor czikázik elő; taglejtések közt finom keztyüithúzo
gatja, mintha szűkek lennének. Gazdagon házasodott, van köl
teni valója. A ikirályné igen becsülte tehetségeit, gyermekeit 
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keresztvizén tartotta, amit csak rokonainak szokott volt tenni. 
A keresztelés nagy pompával végeztetett a királyi kápolnában. 
Nagy vadász; szeret magáról beszéltetni. 1862. egész könyv je
lent meg viselt dolgairól. Részt vett ő is, mint a progressista-párt 
feje néhány forradalomban, ezokon 1865-ben Narvaez kiküldte 
az országból, de csakhamar visszakerült. Legfőbb czélja ő maga." 
Korner eme Ítéletét bizonyítják az ujabban röpkedett birek, 
melyek szerint Prim császár akar lenni, s ilyen értelmű falra
gaszok is mutatkoztak. Olyannyira beszéltek róla, bogy meg-
czáfolnia kellett a mendemondákat, s kijelentenie, bogy távol van 
ilyen vágyaktól, mert ő csak nemzetének kivan szolgálni. Alat
tomban értetik, bogy ba a nemzet kivánni fogná, bogy szolgál
ja mint fejedelem, kénytelen lesz engedelmeskedni, s engedi 
fejére tenni a koronát. Talán a köztársaságot is engedi kikiál
tani, bogy legyen bonnét kimentenie nemzetét, s mint honmentő 
érdemeket szerezzen a koronára. 

Sajátos dolog, hogy tavaly, amint elhagytuk Rómát, nemso
kára lázadási mozgalmak keletkeztek, és egy heves háború kö
vetkezett, mely azonban Mentána téréin szerencsés véget ért és 
a lázadók, bevert orral retiráltak,| Firenczeig meg sem álltak. 
Most is ahogy elhagytuk a spanyol határt, kitört a forradalom, 
mely talán államcsínyben fog véget érni. Csakhogy ott nem re
kedtünk, mert az én bátortalan lelkületem forradalmi légben 
kétségbeesésben olvadott volna fel. 

Francziaországról kevés mondani valóm van. Perpignan-
ban A v i g n o n - i g váltottam jegyet. A vaspályán szabatos pon
tossággal, feltűnő renddel szolgált a franczia személyzet. N a r -
b o n n e , C e t t é , M o n t p e l l i e r - b e n erős kocsiváltozásra, a 
tenger mellett pedig a vizből párologtatott óriási sóhalmokra 
emlékszem. L u n e l-ben szőllőnél egyebet nem látni, melyet 
karó nélkül termesztenek. Ep akkor szüreteltek, borát a pálya
udvarban is körülhordozták, hogy az utazók dicsekedhessenek 
vele, miszerint a helyszínén ittanak igazi lunelt. Kedély vidámító 
ereje van. Nimes-ben csak távolról néztem a régi Nemausus, a 
Gallia Narbonensis fővárosának fehérlő romjait. Ez leggazda
gabb város régiségekre nézve egész Francziaországban. It t szü
letett N i c o t, ki 1564-ben behozta Americából a dohányt. A 
provencei népet, honnét a troubadour-ok keletkeztek, nyájas sze
líd népnek képzeltem, hanem biz az durva. A dalnokok szende 
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emlékét merőben elfojtotta az albigoi, petrobruzian s más eret
nekek történeke, kik oly iszonyú daezczal küzdöttek tégelyeik
ért. A waggonban tilt néhány munkás, olyijesztős, oly fenegye
rek arezezal, bogy pusztánkon a zsiványnak sincs vérengzőbb 
tekintete. A mint az alagútban m entünk, vártam, bogy belém 
kapnak. Mikor suttogtak, rám is vetve pillantásokat, bántam, 
bogy harmadik helyre szálltam be. Képzelem szent Domokos
nak mennyi erejébe, imájába került, mig eme makacs népet 
megtérítette. Az utikönyvek hasonlóképen nyilatkoznak ; unal
mas volt nekem mindenkor* ez a pro vénei költészet, hanem most 
már nyugodtamban vetem meg. Folytonosan olajfák és szőllő-
rónák közt haladva, négy órakor A v i g n o n b a n szálltam le. 
A pályakapusnál hagytam pogyászomat, és az előttem nevezetes 
városba siettem,. 

Széles hosszú utcza vezet be a főtérre, melynek szomszéd
ságában van, amit kerestem: a pápák palotája. Avignon, Avenio, 
név alatt római gyarmat volt, a XVII. századig 80 ezer lakója 
volt, most 35 ezer. Az teszi legfőbb nevezetességét, hogy a ró
mai zavarok folytán, 1309—1377-ig itt laktak a római pápák. 
V. Kelementől IX. Gergelyig heten innen kormányozták az 
egyházat. Innen van, hogy Avignon most is erősen ragaszkodik 
a pápához, évenkint kerül ki belőle néhány pápai zuáv. A sima-
talajú és öntözött téren, valami Grrillon hadvezérnek szobra áll; 
itt van a szép homlokzatú színház, városház, nevezetes órával, 
sok kávéház, temérdek bolt, hanem ez nem érdekelt^ legott tö
vében van az erődalaku pápai lak, csupasz falakkal tető nélkül, 
mert befelé hajlik fedele. Építette V. Kelemen és utódjai góth
alakra hajló modorban, ablakai csucsivek alatt nyílnak. Arány
talan, 100 lábnyira magas tömeg, mintha balszárnya hiányoznék, 
némely részén omló kőpor suhogva csordult alá. Egyik végén 
erkélytorony vagyon. 1791-ben elvették a pápától a» írancziák? 
s azóta kaszárnya 1800 emberre. Főajtója előtt sok katona 
őgyelgett, ezek közt találtam a kapust, kit fölkértem, hogy ve
zessen körül. Minden nevezetessége egy házi kápolna, melyben 
most vascsiga-lépcső az emeletbe vezet. Itt vannak Griotto híres 
frescoi 1324-ből, hanem csaknem egészen megrongálva. Ugyan
is a 89-iki forradalom alkalmával,Urunknak és a szenteknek ké
peit mind levakarták, csak Judásét hagyták meg. Szent Péter 
feje alól még a vakolatot is kitépték, igy akarván dühöket ki-
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jelenteni a kereszténység iránt. E palotában volt fogva R i e n z i, 
azaz egy mellék formátlan toronyban; itt látogatta meg a pá
pákat P e t r a r c a . A pápák itteni időzését babyloni fogságnak 
nevezik; valóban e palota mint babyloni rom mered az égbe; 
erkélye, honnét a pápai áldás hangzott, üres; kapujában, mely
nek küszöbét Európa nagy emberei, számos hazánkfia lépték át, 
tréfáló vitézek kaezajától hangzik vissza. 

Kis ideig e palotában szőtték a világtörténelmet, ide vol
tak fordulva az intéző tekintélyek, a tanitó férfiak, a feszengő 
eretnekek arczai. Hogy 70 évig innen indult ki a végzet, ennek 
nyomát csak ez omladvány képviseli. Midőn igy testünk által 
a helylyel közvetlenül egyesülünk, az idő közvetítése mintegy 
elesik, s lelkünk a történelem és ábránd kettőskerekü szekerén 
a múltba mélyed, s föleleveniti a nagy férfiakat, kik e tereken 
jártak. Az egyháznak minden nagyságban kell tündökölnie; 
akkor volt az anyagi hatalom, a táborok kora, mert ugy vélték 
a keresztények, hogy aki királyok fejedelmek fölé tétetett szel
lemi tekintetben, legyen felettök az anyagi rendben is. Innen 
volt a a fejedelmi udvar nagy pompája. 

A palota mellett egy magaslaton (300 láb) — rocher des 
Doms, rupes dominorum, van a cathedralis, hajdan pápai 
templom ágostoni kanonokokkal. Valaha itt pogány templom volt. 
A hagyomány szerint Mártha, ki Urunkat megvendégelte, hozta 
volna ide a keresztény hitet 48. évben, ugyanő később épitett e 
helyen, a még élő szent Szűz tiszteleteié templomot, elrontván a 
pogány imodákat. Constantin a IV. században épitett egy nagy 
templomot, melynek egyik része a jelennek alacsony portáléját 
képezné. A VIII. században megnagyobbította nagy Károly, s épí
tette jelen tornyát, melyre különféle viszontagságok után, 1859-
ben tették a *szeptőtelén Szűz aranyzott szobrát, mely kiragyog 
a terjedelmes dombos lapályon. A székesegyházat 1820-ban ja
vították, de az 1793-ki vandalismus nyomai még sok helyütt 
megvannak. XXII. János pápa (1316—1334.) építtetett egy mel
lék-kápolnát goth stylben; itt van a középen finom kivitelű 
goth siremléke, mely remeknek válik be. Nyolcz oszlop közt volt 
fekvő szobra, ez valamint teteme széthányatott, s most egy püs
pök szobrát fektették az emlékbe. A székesegyház mögött van 
közelinagy torony, mely börtönnek használtatott (la glaeiére, 
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-egy jégveremtől kapta nevét); itt 1791-ben a forradalmárok 601 
ártatlan embert gyilkoltak le. , 

Tőszomszédságában kezdődik a hire3 sétány, hajdan pápai 
kert, legmagasabb pont a tájon, —* páratlan kilátással. Itt 
időztem igen sokáig, és meg volt fejtve, mint választották épen 
Avignont a pápák. Ez egy leirhatlan, képzelhetlenül kedves, 
édesen behizelgő tájék, mely megérdemli, Hogy utána epedjünk, 
mert zúzmarás télen, hófuvatagos éjjelen is dalzengő tavaszt 
készít emléke a kebelben. A szirt alatt foly a bővizű Rhone, s a 
város partjáról a vizbe nyúlik egy hidrom, három ive még meg
van, a többi alásülyedt, ennél regényesebb hidromot még nem 
láttam. Azontúl van S.-Andars-helység sz.-ferenczi kolostor rom-
jaival. A táj köröskörül halmos róna, kiváló szorgalommal mü
veive; a zöld termékeny lapályon faluk tarkállanak, ragyogó 
keresztekkel, azokontuie paradicsomot gazdag erdejü hegység 
ovedzi, mely az áldozni készülő nap sugaraiban a különféle 
színekben tündökölt, a szerint amint különböző felhők prizma 
gyanánt megfürösztötték. Van itt egy gloriette , mondva
csinált sziklákból, melyeken vizomlások fecsegése hallik; 
innen néhány idegennel némán bámultunk az ezüsttel át" 
szövött tájékba, mert a nap erősen viszsugározta a Rhone hab
jait. Még most is édes eszmének tartom emlékét. Mig némely 
hegység vagy róna sárga napsugárral vonatott be, szomszédja 
viola köntöst öltött, s mint kaleidoscop váltakoztak az elbűvölő 
jelenetek. A virágágyak mellett ülőhelyek, a csalitokban czuk-
rászboltok, középen egy dalnok szobra, délszaki harasztban kő
kereszt, távolabb egy földgömb vasból, népszerű eosmographicus 
observatorium, hol mindenki növelheti astronomikus tudomá
nyát. Pompás, szeliden regényes, üditő tájkép ez, olyan kedves, 
hogy festeni sem lehet szebbet, szépségeitől fogva marad a lélek. 
E tájon irta K i s f a l u d y Sándor katona korában néhány köl
teményét;— valóban ihletgerjesztő, Nem tudtam elbúcsúzni e 
fejedelmi vidéktől, mig haza nem kergetett az esti borulat, mely 
hideg szellő hátán benyargalta a feledhetlen és soha eléggé nem 
élvezhető tájat. 

Későre nyúlván az idő, a városban már égtek a lámpák, 
nem vala érkezésem Laura airját meglátogatni. Tudvalevő, hogy 
Petrarca a szeliőfinom költő 1326-ban 22 éves korában Avig-
eonba jött, és a Kláratemplomban meglátta a 18 éves de Noves 

Spanyol út. 27 
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Laura kisasszonyt; szépsége oly maradandó hatással volt rá, 
hogy midőn Fauques de Sade-hoz férjhez ment is, szakadatla
nul őt dicsőitette költeményeiben. Sokat járt kelt aj világon, 
búgva epedő bánatát, s 1342. Avignonba jött, amikor Laura 
már 9 gyermek anyja volt, habár Petrarca alig beszélt vele, nem 
szűnt meg öt magasztalni dalaiban. Laura anyagi gondok terhe 
alatt roskadva 1348-ban meghalt; de Petrarca (+1374.) esz
ménye halála után is, neki ajánlotta költeményeit. Sírjára egy 
angol, Kensall tétetett emléket, különben azt sem tudnók, hol 
nyugszik. 

Egy kávéházban, melynek menyezete merőben tükörrel 
volt bevonva, újságot olvastam nyolczig, félreverték a franczia 
lapok a harangot a spanyol forradalom miatt; de hát mindezen 
dolgokkal végeztünk már. A szép egyenes utón, fényes kivilá
gításban a vasút felé tartottam. A vasút L y o n b a éjfél után 
két órakor volt menendő, tehát volt idő elmélkedni Avignon 
régi dicsősége felett. Bus kecsegtetéssel vonultakel a hajdankor 
tüneményei,a sötétség alakokkal népesedett be, s nem vala pusz
ta a magány. Elvégre váró aterembe vonultam, s nagy esdek-
lésre megengedték, hogy lefeküdjem a padra, mit nem szoktak 
megengedni, miután a vonatok előtt csak félórával nyílnak meg 
a várótermek. Sokáig fogyasztottam a cigarillókat, füstgomó-
kat bocsátva a padlásig, míg elaludtam. Félálomban elragadott 
a gőzkocsi s jóformán csak V i e n n e előtt ébredtem fel. Két alag
úton megy e tájt a vonat, alig látni a regényes fekvésű városból 
valamit, egy kanyarulaton megpillantottam a mogorva külsejű 
góth székesegyházat, s ennél egyebet nem mondhatok a felette 
régi és nevezetes városról. Csakhamar tovább indultunk és Al
gírból jött szabadságos katonákkal beszélgetve, 9 órakor dél
előtt, L y o n b a értem. 

A régi Lugdunum, Gallia második fővárosa, a Ehone és-
Szajna tisztességes folyamok összeömlésénél. Ipar és gazdagság 
tekintetében pedig első, mert 300 ezer lakója közt igen kevés a. 
szegény. Selyemszövetekben első a világon. En itt igen jól érez
tem magam, még nem láttam olyan kedvem szerinti fővárost^ 
megragadó tájékkal; tisztáságát említeni is fölösleges. Még azon 
indok is unszol magasztalására, hogy ezen várcs kiváló módon, 
czáfolja a prot. atyafiak egyik ellenvetését. Ugyanis azt hányják 
szemünkre, hogy a kath. országok szegények, hogy ott hiányzik 
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az ipar és jóllét, szóval nem tudnak boldogok knni. Hiszen igaz, 
hogy Urunk leginkább a menyég boldogsága végett jött le, s igy a 
vallás igazságának nem letet mérve a gazdagság, mert hiszen ak
kor a zsidó vallás lenne az igazán isteni vallás; hanem hát nem 
igaz, hogy a kath. városok, országok nem volnának az ipar szín
vonalán. Lyonról bizonyítani sem kell, hogy mekkora világré
szek vásárolják gyártmányait; mindenki tudja, nem is birtam 
megszámlálni füstölgő kéményeit, hanem csupán a tétel máso
dik részére szorítkozom. Lyon a legjámborabb város Franczia-
országban, milliókat költött missiókra, amint arról évenkint 
számolnak. Van 69 jámbor társulata, melyek az Isten dicsősé
gét az embertársak földi s örök üdvét tűzték ki czélul, védnö
kül egy-egy szentet választva. Ugy látszik, hogy az a vér, mely 
171-ik évben Márk Aurél alatt a borzasztó üldözés alkalmával 
kiontatott, amikor Pothinus püspök is vértanúságot szenvedett, 
ezredévekre termékenyítette meg a talajt, mert itt minden kath. 
eszmét heves lelkesedéssel szoktak felkarolni. Templomait foly
tonosan újíttatja, a város felett búcsújáró hely vagyon, ugyan
oda kálvária vezet, kolostorok emelkednek ; hanem hát sorjá
ban kell ezeket elmondani. 

. Elvitt az omnibusz a Lajos-téren levő hőtel-Beauquis-ba. 
Felütve tanyámat, & szelek minden irányában megjártam a szép 
rendes, tiszta palotadus utczákat. A tereken bársonypázsit, vi
rágágyak, szökőkutak, szobrok és izlésteljes kirakatok. Akár
hányszor kiáltottam fel magamban : hiszen ez szebb Parisnál!? 
Legalább nekem szebb volt. Es mennyivel kedvesebb leendett 
itteni időzésem, ha Vienne mellett szemben ülve a hömpölygő 
mozdonyfüsttel, szálka nem repül szemembe, mely miatt három 
napig csak balszememet használhattam. Mennyivel fokozta ez is 
honvágyas keserűségemet! Egy gyógytárban rákszemet kértem, 
kis koromban ezt alkalmazták, nem volt kéznél, csak nedűvel 
hintették meg, de a fájdalom el nem állt. Egy más (hason-
szenvi) gyógytárban az orvos, egy frankon, gyógyvizet rendelt, 
evvel locsoltam, de siker nélkül, csak Zürichben szűnt meg tel
jesen, de mégis talán a gyógyvíz ereje által. 

A Napóleon-téren nagy karszék üléssel kinált, ez volt 
a csizmatisztitó műhelye. Mig fényre derítette lábbelimet, én 
utikönyvemből (Baedeker, Italien I. 11, benne van Franczia-
ország déli része) megcsináltam a látandók sorrendjét. Tizenöt 
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centíme-t adtam neki, mit a hálálkodás magas fokozataiból 
ítélve, gentlemanlike bérnek vélek. Továbbad egy borbélymü-
helybe léptem, mely illatszerárudának is beillett volna, oly 
finom kirakatokkal volt díszítve. A tükör elé helylyel kinál az 
állását jól érző borbély. Elfoglalom, s a műtéthez alkalmas hely
zetbe illeszkedtem, mig a műtő a szappanokkal szuszogott. Egy
szerre finom ruhasusogást hallok, s alig fordítottam meg fejemet 
merev állásomban, egy kisasszony ült mellettem, szintén maga 
elé a tükörbe nézve. A döbbenés némulatában, karikára nyilt 
beteg szemmel tekintettem rá, minden idegemmel kérdőjelt ala
kítva, hogy voltaképen mit akar borbélymühelyben ilyen rok-
kolyás kisasszony? Azonban nem is hederített rám, hanem hi
deg egykedvűséggel kezdi bontogatni haját, nyilván hogy szé
pen megfésüljék. Azt gondoltam, hogy a czélbavevő szemek 
alatt bomlott hajjal elpirul; hanem & fitymálva, kidülesztett 
alsó ajakkal, gúnyos elégültséggel a széken elterült, s egészen 
átadta borzas fejét az odaszaladt borbélykisasszonynak, ki a 
rengeteg hajépület emeleteit, csinyán fejtegette. Én már ra
gyogó sima arczczal léptem ki a küszöbön, mikor a kisasszony 
még teljesen el volt dus hajzatával borítva, melyet a leánybor
bély chinai kakaduvá átalakitandott. Minő ellentét a spanyol 
elhagyott madárfészkek és a franczía cziczoma között! Azon
ban meg kell említenem, hogy ez a hölgy a szomszéd czukrá-
szat delnője volt, s igy nem vala ideje rendbehozni haját; ez 
ugy vélem kimentésére elég* 

Főtere: place des terreaux; itt van a szép,tornyos, zászlós 
városház, múzeum, szökőkút, 4—-5 emeletes házak. A városház 
a XV. századból ered, s arról nevezetes, hogy itt ütötte fel ta
nyáját 1794-ben Collot d'Herbois, zendülési véreb, és a téren 
ugy öldökölte az embereket, hogy megtompult a nyaktiló 
(guillotine.) bárdja, s kartácsokkal lövette, kiket összefogdosta
tott. Az állati dühöt az okozta, hogy őt Lyonban színész korá
ban kifütyülték, miután nem annak termett. Később elfogatott 
8 Bayonnebe hurczolták, hol tömérdek ivás folytán elveszett 
1796-ban. 

A múzeum (palais des beaux árts) idegeneknek 9 órától 
3-ig mindennap nyitva áll. Az udvar ivtornáczában sok romai 
régiség hever, továbbá szobrok, feliratok, az első emeleten van 
a képtár, melyet fizetés nélkül lehet megnézni. Előkelő képe: 
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Perugino: Urunk mennybemenetele, melyet VII. Pius ajándéko
zott a városnak emlékül, hogy mikor erre hurczolták, hódolat
teljesen fogadtatott Tetszett rajta szent Pál határozott, elszánt 
arcza, melyből a meggyőződés szikrázik, és annak tudata, hogy 
már tisztában van magával, mind arra, ami történt, mind pedig^ 
amit tenni fog. A többi apostol vágyremegve nyújtja kezét^ 
szivét a távozó Üdvözitő után, szent Pál pedig, (mert festőnek 
a lehetőt is szabad előállitani) mintha már elbúcsúzott volna 
mesterétől, s már is a nagy, emberileg szólva veritékverő világ
eszmén, a megváltás egyénitésén tűnődnék. Rubens, Spagnoletto 
Dürer, GruidoReni, Guercino szintén kedves müvekkel vannak 
képviselve a képtárban/ 

A Szajnán 10, Rhone-n 7 hid kapcsolja össze a város ré
szeit. A legrégiebbet 1190-ből eredetezik. Miután a város köz
pontját, a gyönyörű place He Timperatrice-t, szent Nitius, szent 
Benedek góth templomát, és más egyházakat, melyekre már 
nem emlékszem, megnézegettem s hotelemben uri kedvem 
szerint megebédeltem, átmentem a Szajna jobb partjára, mert 
itt van a cathedralis, s legott emelkedik a Fourviére-hegy, hová 
szintén föltekintünk. A székesegyház merész góth formákkal, 
a XIII . századi csúcsíves idomban készült. Jámborságra ihlet
nek a pompás ablakfestmények. Egy llariaoltár előtt legtöbb 
imádkozót láttam. Van itt balra egy rengeteg óra, mely egész 
kalendáriumot mutatna, ha járna, sok év óta pihen, mint min
den ilyetén-féle csodálatra méltó, de haszontalan szerkesztmény. 

Lyon andalító vidéke és a város alakja legjobban látható 
a Fourviére-hegyről, mert tövében van a két folyam torkolata s 
partjain a város. Nem messze a székesegyháztól van egy szűk 
utczácska 173 lépcsővel. Tisztásra érve, egy kapu fogad, me
lyen van egy rövidebb ut, de 5 centime-t kell fizetni. Szép csa
litos kertben vagyok, melynek harántos utján 15 szép metszetű 
dombor köveset ragadja magára a figyelmet. A menedékes, ki-
gyódzó ut, mentül inkább felhaladunk, tágabb kilátással, kisebb 
látkörrel jutalmaz. A kőfaragványok a rózsafüzér titkait tar
talmazzák, s a hegy tetején az ut végén, van a szeplőtelen fo
gantatás alakja. Egy téren pedig a szabad ég alatt egy oltár 
vagyis kőasztal, oly értelmű latin felirattal, hogy e helyről sept. 
8-án megáldatik a város, mely az Isten anyját választotta, véd
nökének. Innen C3akugyan lélekemelő a tekintet, lábaink alatt 
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Tan a szép város rengeteg házaival, komor templomaival, s füs
tölgő gyárkéményekkel. A hömpölygő folyamokon gőzösök 
farnak, s a zöld rónát száguldó mozdonyok szeldelik. E gyö
nyörű sétányt, melyet az emiitett domborvésetek miatt Mária-
bereknek lehetne nevezni, ama öt centime-os bementi dijból 
alkották. — Mellőzik a széles utat, inkább ezen meredek,, 
de árnyas utón haladnak a búcsúsok, hogy csekély ado
mányokból növelhessék a liget-alakitási alapot. — Ugyanily 
adományokból fognak a hegyen szép templomot épiteni, most 
még a régi áll fenn. Magas tornyán az Immaculata aranyozott 
szobra tündöklik. Sok ember jár-kel e tájon, s miután éldeleg-
tek a táj szépségein, mert derült napon a Montblanc őszfürteit 
is kivehetni, rendesen betérnek imára a kis templomba. Az egy
ház folytonosan ki van nyitva, és szakadatlanul látogatják. ÍTotre 
Dame de Fourviérs, a szent Szűz szobra, karján a kis Jézussal 
mellette angyalok térdelnek. A falak telvék ex voto adomá
nyokkal. Egy helyen 40 mankót számláltam; azok tették ide, 
kik az Isten anyjának esedezése folytán meggyógyultak. Az 
ajándékozott képeken majd festve, majd himezve, gyöngéd 
gyermeki bizalommal hálálkodnak a vett jótéteményekért, s 
örök hűséget fogadnak az Isten anyjának, hogy az erény útjá
ról soha le nem térnek, mindenkor neki szolgálnak. 

E hegyen a rómaiak alatt császári palota volt és mellette 
fórum, továbbad szinkör, melynek látni nyomait. Forumból (fó
rum vetus) s ebből keletkezett neve: Fourviére. Védistene Mer-
cur volt E hegyen mondatott ki a halálitélet Pothin és társai 
felett, és meg is halt a levezető utón, társai pedig a közeli szín
körben küzdöttek vadállatokkal. Pothin és társa, szent Irén Po-
lycarptól, ez szent Jánostól hallotta, hogy mi volt szűz Mária, 
minő kegyességgel bánt a hozzáfolyamodókkal, s hogy ha első 
kérésére csodával válaszolt az Üdvözitő, ezt nem azért tette, 
hogy többé ne forduljunk hozzá, hanem inkább itt előmintázta 
a jövendő századok hitét és könyörgés! modorát. Akkor már 
bátorította a híveket, hogy miután tisztább ajak nem létezik az 
emberek közt, mely Istenhez méltó imát mondhatna, esedez
zünk hozzá s kegyesebb lesz az ég irántunk. Innen van, hogy 
amerre ev. szent János tanitványai csak mentek, mindenütt ki
váló buzgalommal tisztelték az Isten anyját, sőt a tanitás örö-
kittetett, inert ott mainapig erífsebb szárnycsattogással emelked-
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nek a lelkek az Isten anyjához, mint egyebütt Ilyen helyek 
egyike Lyon is. Szent Irén téritette meg egészen a várost s az
óta mindenha köpüje volt az igehirdetőknek, innen terjedt 
szét sok istenes eszme; szent Irén szintén e hegyet öntözte 
vérével Ez okon itt mindenha imádkoztak, de csekély kápol
nákban. Templomról csupán a IX, század emlékezik, amikor 
itt a jó tanácsról nevezték az Isten anyját, ííotre Dame de bon 
conseil. A tiszteletadás megszakittatott 1562-ban, amikor elfog
lalván a várost a kálvinisták, kirabolták és csupán falai ma
radtak meg. 1628-ban a pestistől szabadultak meg, sokan könyö
rögvén e helyen. A nagy forradalomban ezt is eladták, mint más 
szent dolgot. A fölszentelést 1802-ki april 19-én maga a pápa 
VII. Pius végezte, akkor erre menvén. Az 1832-ki kolera al
kalmával szembetünőleg megvédelmezte Lyont a szent Szűz. 
Nemsokára Bonald érsek kinyerte a pápától mindazon búcsú-
engedélyt, melyekben a lorétomi zarándokok részesülnek. *) 
Mint emlitém, a lyoniak lángoló buzgalma nem apadt, hanem 
folytonosan élénk lüktetésben nyilatkozik, ugy hogy mint fő
város, jámborságban első, talán egyetlen; ennélfogva ország-vi-
világ fogja bámulni a szép templomot, melyet a lyoniak gaz
dagsága és izlése Nagyasszonyunknak emelni fog* Terve ki volt 
.állítva, mindenki magasztalólag nyilatkozik róla. 

Hanem már most csakugyan behúzom a vitorlákat. Más
nap reggel hat órakor Genf-be váltottam jegyet, és egy spa
nyol munkás társaságában, ki Luzernbe utazott, jobbára fájós 
szememmel vesződve, a gyönyörű Svájczba s délre Genfbe ér
tünk. Másfél órai időzés csak arra elég, hogy megnézzük ut-
•czáit, s hogy megtöltsük zsebeinket a pompás illatú vevey-sziva-
rokkal, amit tenni nem is mulasztottam el. A vasutak e tájt el
sők Európában, olcsók, szépek, kényelmesek, a vidékek min
den dicséreten felül állanak. Igen természetes, hogy Genf angol 
telep, annyi benne a brit gazdagok száma. Hanem Lausan-
ne, Bern , hol aludtam, s végre Z ü r i c h is oly gyönyörű, 
hogy magasztaló szavaim haszontalanak. Jók is erre az embe
rek, azért a honvágy keserűségei jóformán elenyésztek. Itt ösz-

*) Migne, Dictionaire de pelerinages religieux. Paris 1851.1. 996. lap. 
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szejöttem egy trencsényi hazánkfiával, Tön ez János úrral, t i . 
mivel magyar ruhában utazott, legott megbarátkoztunk s Bécs
be váltottunk jegyet, mire csakhamar Winterthür-ön át, Eo-
manshornba szállított a vasút. Itt a bodeni tó partján, már gőz
hajó várt, mely Lindau-ba szállított pontos sebességgel. Csak 
ögy jó ebédet ehettünk, s már is Lindauban voltunk. A derék 
trencsényi úrral kis otthont nyertem, mert leszakadt rólam min
den gond és búbánat, régi jó kedvem napja feltámadt, s jóízűen? 
nevettük egy útitársunkat, ki tapasztalataival nagy vásárt 
ütött, nem tudtunk szabadulni tőle. Legrövidebb vonalokat vá
lasztva, estefelé már Á u g s b u r g b a n valánk, következett 
München , éjjel S a l z b u r g , hol meghagyták szivaraimat, s 
más nap reggel 10 óra felé az Erzsébet-pályán B é c s b e ro
bogtam. A Pazmaneum valóságos otthon, itt fokozódott örömemr. 
látva hogy útitársam Paris helyett, hol ilyenkor csukvák az irat
tárok, szintén itt van s igy másnap együtt mehetünk haza. Ugy 
is lőn; egy vasárnap szürkületén, a vaspálya E s z t e r g á m b a 
hozott, ép a hét fájdalmu Boldogasszony ünnepe volt, s igy leg
első utunk a Bakács-kápolnába vezetett, hálát adni az Istennek,, 
hogy minden testi lelki veszedelemtől megmentett. Szenderitő 
vízesés, altató madárdal, túlvilági szellőzene nem oly kedves, 
mint vala megrozsdásodott kulcsom csikorgása, mikor szobám 
lakatján megfordítottam. Az utazási emotiókat, élvezeteket csak 
azon édes jókedv és öröm múlja felül, melyet hazatérve* 
hullámzó keblünkben érezünk. 



T A R T A L O M . 

I. Esz t e rgámbó l TeleilCZéig. Unalmas modor. Kövér és 
sovány urak. Hemzeti zászló. Benyakalt szlávok. Velenczei 
vasút Mircse hazánkfia. Velenczei templomok. Doge-pa-
lota. Magyar társalgás a fegyvertárban. Képtár. Bauer ét
terme. Grigoletti festesz. Galambetetés. Szunyogtámadás. 
Padua. Capella del Santo. Pedrocbi kávéház. Giotto fres-
eoi> Oláh czigányok. Bolognai denevérek . . , . . 5-

IL ElOrenCZ, P i s a . Firenze legszebb város. Jótorku háza
lók. Székesegyház. Nem szép ének. Szép kerti mulatság. 
Lungamoi ácsorgás. San Marco zárda múzeum lett. Fie-
sole. festészete. Savanarola védelme. Más templomok. Tre 
visi nyaraló. Fiesole helység. Uffizi- Pitti múzeum első a 
világon. Szerencsétlen másolók. Kirándulás Camaldoliba. 
Keresztelő kut. San Loreüzo. Pisa. Galilei lámpása . . 23 

HL Barce lona . Livornoi kellemetlenségek. Genua. Marseille. 
Perpiguau. A spanyol batár leírása. Álmatlan éj. Hidtalan 
folyók. Gerona. A barcelonai bikaviadal. Goth izlésü tem
plomok. Rambla főtér. Catalanok szorgalma. Eeggeli trom
bita. Montjuich. A nép jámborsága. Balmes munkái. 
Székesegyház. Mi az a coro ? Mi a mantilla ? Altalános 
megjegyzések Spanyolországról. Egyházi állapotok. Úti
könyv, — irodalom . 42. 

IV. ZaragOza. Vasúti hivatalok. Pénzügyi dolgok. Harmadik
hely a vasúton. Catalanok öltözete. Manresa. Lerida, a 
carlisták fészke. A részegség ritkasága. Aragon szabadal-



mak. Dicsérendő szálloda. A pilár-egyház. Famüvészet. San 
Salvador egyház. Hajlott torony. Santa Engrazia. Hadi vité
zség példányai. Beteg pinczér. Kopár mező. Ximenes élete 

Y. Madr id , Legmagasabb trón. Fonda peninsulare. Uti-terv 
a papíron és valóságban. Puerta del sol. Történeti vázlat. 
Madrid éghajlata, Spanyol laczikonyba. Vizliordók. El 
prado. „Május 2. a Térek. Antiquariusok. Hazánkfiai. De-
lago osztrák-magyar követ. Lovarda. Királyi lak. San Gines 
templom. Indiai patriarclia. Koldusok. Yak emberek. Kirá
lyi képtár. Murillo Conception-képei. Yelasquez. Fény
képek. Gyászlevél . . ' . . . 

T I . ToledO. Yizgépek. Fecsegő nők. Toledo éjjel. Eégisége. 
Elfoglalása. Serenók. Harangozás. Székesegyház. Rongyos 
vezető. Alcazár. Toledo utczái. Régi templomok. Hid-
történet. Régi torony. Como capellano. Capilla mayor. 
Coro. Yirgen del Sagrario. Mozarabikus mise. Hirde
tések. Inquisitio. San Jüan de los reyes. Bilincsek a 
falon. Zsinatok Toledoban. Zocodover. Udvariatlan sza
marak. Esti merengés. Toledo prímása. Papok állapotja. 
Szerzetesek fontossága. Az aranyos Tajo? mely aczélozza 
a harezosokat . . . . , 

YIÍ. CordöYa. Vasúti észrevételek. Inquisitio borzalmak. Mü
veit lelkiatya. Bevonulás Cordovába. Az udvar-kertek il
lata. A mór izlésü székesegyház. A módosítás védelme. 
Sétatér. A „patio" mivolta. Szunyogtáborok. Miseakadá
lyok. Jámbor ministráns. A mór kéjpalota romjai. Keresz
tény vértanuk. Cordova jövője kordovány nélkül . . 

VIII. S6TÍUa. Rikoltozó gyerekek. Enyelgő szamarak. Tájbeli 
elragadtatások. Uri ebéd. Zene a sétányon. Páratlanul ere
deti kávéház. Sálon per limpiar el calzado. Sevillai bor
bély. Giralda torony. Történeti elmefuttatás. Babyloni 
kemencze. Az alcazár csodái. A kertek, fürdők. Tőrre 
d'oro. Müveit parasztok. Egy protestáns nyilatkozata. Az 
óriási dóm. Legnagyobb urkoporsó. A sevillai festőiskola. 



427 

Murillo. A tartományi múzeum. La caridad kórház. Cepero 
magán gyűjteménye. Lonja. Táncz a templomban. A nők 
szépsége. Jardin de los eaballeros. Kekkenő meleg. •• . 

IX. Cadiz. Aloe-undor. Utitársaság. Xerez bora. Spanyol 
mohácsmező. Bevonulás Cadizba. A város tisztasága. Erő
dök. Esetlen hasonlatok. Lugas a főtéren. A 12-iki alkot
mány. Gyolcsos hazánkfiai. Tengeri előérzetek. A bárka a 
hullámon. Tengeri ut, és vészei. A hajó mint hárfa. A 
részeg hold. Öntözött sonka. Gibraltár. Hercules ut. . . 198 

X. Malaga,. Nevetséges orvosi szemle. Páratlan alkuszok. 
Alameda. Székesegyház. Uri ebéd. Tántorgó torony, ré
szeg szőlőhegyek. Borizii parasztok. Mágnási elragadta
tás. Eredeti sport. Mayoral, zagal; adelantero. Szerelme
sek szirtje. Lojai lázadás. Zsidótörténetek. Jövendölések. 214 

Xí. Granada . Saskeselyük. Sallangos lovak. . . - . . ' . . • 228 

1. A l h a m b r a . Leírási erőlködések. Történeti bugyboré-
kolás. Granada bevétele. Az Alhambravár részletes leírá
sa. A vörös tornyok. Gyönyörű tájkép. Első keresztény 
zászló. Koszmaszler ostobasága . . . . . . . . 229 

2. Creneralife. Ebédtársak. Enriqueta nyelvtana. Genera-
life eredete. Csalitos kert. Egyszerű vár. Ugrókutas udvar. 
A „szultánné cziprusfája." A költészet nemtője. A „Kosa 
de Alhambra" gyönyörű meséje 247 

3. G r a n a d a a Táros. Darro folyó. Zacatin. Vasárnapi mun
ka. Székesegyház. Pompás síremlékek. Juana története. 
Eretnek papok. Hatalmas jegenyék. Legfinomabb szÖUŐ. 
Sétatér. Mórok keresztelése. Csizmadia-fogás. Antequera. 
Kablótörténetek. Kedvetlenség. Evési remeklés. Cordovai 
könyvkereskedés és hírlapirodalom. Bikaviadali előérzetek. 
Bikaszáguldás . 2 6 6 

XII. A COrdOYai MkaYiadaL Gazdasági kiállítás. Hírneves 
mactator. A falragasz. A kör leírása. Picadores. Banderil-
leros. Matador. Bravó toro. Bikaharcz leírása. A működő 

Lap, 

164 



Öszvérek. A bikaviadal története. A bikatermészet osztá
lyozása. A bikaviadalok bevétele, A bikák nevelése. A bi
kaviadal irodalma 

XIII. Áraujuez. Szállodai ügyletek. Alcolea. Parasztok szíves
sége. Tüzszerszám. Spanyol faluk. Párhuzam a spanyol 
és magyar nép jelleme közt. Olajfák. Andalúziai Öltözet. 
Tarisznya^ borbömlőj monta. Andeyar. Don Pedro. Csend
őrök. Spanyol bicsak. Val de penas. Chocolade. Don Qui
jote. Ara jovis. Aranjuezi fonda. A reg édes lehellete. A 
nagy palota. Del Principe. IV. Károly. Elmélkedés Don 
Carlos-ról. Csábító spárga. A napsugár mint fütőszer. Bak-
kancsos ideálok. Madrid . . . . . . . . 

XIV. Escor ia l . Kiálló szirtek. Lombhullató fák. Escorial híré
nek eredete. Nagyobb a Vatikán. Fondai állapotok. Jero
mos-barátok. Ördög és szamár tanácsok keveréke. Mikor 
végezték be építését. Gránit romok. Eredeti csengetés. A 
főoltár. A sekrestye mint múzeum. Santa forma. Ereklyetár. 
Sírbolt. V, Károly iránti rokonszenv. A legfinomabb kar
székek. Könyvóriás kerekeken. Szakálpusztitás* Könyvtár, 
Jeles képtár. Szövetképek. Drága szobák. Fogantyú. Cla-
re t A haldokló király. Zsarnokságának okai. Gyászmise. 
JÓSZÍVŰ spanyol pap , . : 

XV. San t i a go dl CoilipOStella. Valladolid. Venta de bános. 
León. Astorga. Branuelas. Pénzzavar. Királyi batár. Jó
szívű spanyol ur. Spanyol vendégszeretet. Lugo. A condu-
ctor mint postás. Marietta kézintése. Betanzos. Coruna. San 
Miguel fonda Compostellában. A santiagói hagyomány. A 
székesegyház. Magyar gyónószék. Népöltözet. Magyar dal-
matika. Ereklyetár. Városház. Zarándokszálloda. Lelkigya
korlatok. Sennor es Hungaro ? Üzleti gyarlóság. Torony
látogatás. Óriási füstölő. Koldusnők. Indulás. Cervantes 
emléke 

XVL LugO és BlirgOS. Diligencia-pokol. Gallicia jellemzése. 
Elhagyott fecskefészek. Gyerekorditás. Csikorgó szekerek. 
A székesegyház Lugo-ban. Baldomero virgoncz zagal. Osz-
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vér-dialogus. Goromba csárdás. Kedve-hagyott ősz. Angol 
hidalgó. Koldus-csoport. Burgos. Egy sefiorito. Német is
merőseink. A székesegyház. Buta ráfogás Cuendias-nál. 
Csontok a városházán. Miraflores. Cid emléke. Zaragoza. 
Spanyol nép jellemzése. A sziv mint szökőkút . . . . 86& 

XVII. HontS6r ra t . A szirtóriások. Monistrol. Horgászó sátány. 
Emeletes omnibusz. Kapaszkodás. Rózsafüzér és letenye. 
Nagyszerű táj. Martoreli ut. Montserrat története. Neve
zetes zarándokok. Az esti istentisztelet. A kis fiuk éneke. 
Álnok pinczér. Hajnali mise. A rombolás maradványai. A 
sziklák mivolta. A mayoral mint felsőbbség. A montserrati 
remeték. Zöld tenger. Spanyol komondor. Kürtőkalapos 
csendőr. Bőröndök közé ne kerüljünk 385 

XVIII. AvigHOE, Lyon . Indóházi verekedés. Spanyol és olasz 
jellem. Tárgyilagos igazság. Politikai karczolatok. A spa
nyolok józan felfogása. Izabella kormánya. A politikusok 
sokasága. A IV-dik spanyol alkotmány mivolta. Köztár

saság. Don Carlos. Montpensier. Miksa császár. A Habsbur
gok népszerűsége. Prim. Vészmadarak. Avignon. A pápa 
palotája. Döbbentő táj. Füstkötelek. Vienne. Lyon. Szálka a 
szemben. Borbély kisasszony. Véreb. Múzeum. N. Dame de 
Fourviere. Régi fórum. Lyoniak izlése7 jámborsága. Vitorla 
behúzás. A Pazmaneum mint otthon. Érdekes kulcscsikor
gás. Isten velünk! . 405 
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