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„Quien dice Espana, dice todo." 
„A ki azt mondja: Spanyolország, ezzel 
mindent megmondott.4* 

Spanyol szólásmód. 

„A világ egy nagy könyv, melyet forgatni 
kell; a ki nem utazik, csak első lapját 
ismeri." 

Zádori János. 
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I. 

Útirány. 
Sorakozás a kongresszusra. — Útitársak, — A toll emberei. — Országokon ke
resztül röpülve. — Fecske szárnynyal érintett szép helyek. — Az óceán partján. — 
Spanyolországban, Portugáliában. —- A sötét Afrikában. — Magasztos érzelmek. 

— Ugyanazon utón. 

f
zt a gyönyörű, tízezer kilométeren fölül befutott 
hosszú utat, messze országokban, mint az V. nem
zetközi sajtókongresszus tagja tettem meg a 
budapesti „Otthon"' írók és hírlapírók egyesüle
tének és a „Vidéki Hírlapírók Országos Szövet
ségének" a tagjaival 1898. évben, mikor Lissza

bonban volt az összejövetel kitűzve. 
Magyarországból harmincnégyen1) utaztunk Innsbruck 

mellett el, a Brenneren, Tirolon, Hofer András szabadság
hős hazáján át, Zürich és Basel érintésével a szabad 
Svájcon keresztül, Deliétől egész Franciaországon átro
bogva. Parisban, az újkori Babilonban volt gyülekezé
sünk a „Bureau Central des Associacions de Presse"-ben. 
Ott kaptuk meg a részletes sorrendjegyzéket további 
útbaigazítással. Kanyarodtunk azután Délnek, napsugaras 
országokban jártunk, melyek szeptember második felében 
is még tartották a meleget. 

1) D'Arnant Leo, Bánfalvi Lajos, Barát Ármin, Bartha Sándor, Béldi Izor, 
Bolgár Ferenc, Boross Soma, Brajjer Lajos dr., Csathó Zsigmond, Diner József, 
Falk Zsigmond dr., Fejér Jenő, Füredi Mór, Guthi Soma, Günther Antal, Hevesi 
József, Jancsó Dezső, KafTehr Béla, Keszthelyi Ernő, Kondor Alfréd, Kovács Dénes 
dr., Kovács László, Lenkei Lajos, Linek Lajos, Löw Dezső, Molnár Géza dr., Nagy 
Béla, Neszmélyi Arthur, Rákosi Jenő, Salamon Ödön. Schönfeld Arthur, Vázsonyi 
Vilmos dr., Végh Lajos dr. és én. Összesen tehát harmincnégyen. Ez a számunk, a 
különböző országokból jelentkező kongresszusi tagok számarányában a negyedik 
helyen állt. 
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Az udvarias Köztársaság, első osztályú kényelmes 
kocsikat bocsájtott a kongresszus tagjainak rendelkezé
sére, a leggyorsabb vonatokon jártunk jövet-menet díj
talanul. A nagytehetségű nép, mely bírja jövőjének testi, 
lelki föltételeit, a szellemi szolgálatban faradoknak jelen
tékeny segítségére volt. 

Orleans városnak kimagasló tornyát láttuk. A híres 
bortermő, a tenger- és a Garonne mindkét partján elterülő, 
lakosságának dolgosságáról nevezetes Bordeauxban meg
ízleltük a hegy áldását. Tovább haladva, a Pirenei-
hegyeknek tengerbe nyúló fokánál, a Biscayai-öbölnek 
partra vetett egyik gyöngyszemét néztük meg. Biarritzot, 
a pompás hullámverést!, világhíres tengeri fürdőt, koronás 
fők is látogatják. 

Az Atlanti-óceán hüs habjaiban fölfrissülve, magunkat 
kipihenve, a hosszan elnyúló további útra erőt gyűjtve, 
széptájéku pályán átvonultunk azon a keskeny föld
darabon, a hol dolgos emberi kéz, a Pirenei-hegyek és 
a világtenger találkozó helyén közlekedési utat tört. Két 
nagy ország határvonalán, a kiesen fekvő város, Irun 
határállomásnál francia földről Spanyolországba jutottunk. 
Egy 130 méter hosszú híd közepén van tulajdonképpen 
a két ország találkozó helye. Érdekes. Irunból üdvözlő 
sürgönyt küldtünk hódolattal Mária Krisztina kormányzó 
királynénak, a messzeágazó uralkodó családunk tagjának. 

Első bilincselt le minket San Sebastian tengeri
fürdő, mely a spanyoloknak legnevezetesebb nyaraló 
helye. 

Az élet hullámain hánykolódva, Burgos és Salamanca 
mellett menve, Villar Pormosonál átléptük Portugália 
határát. Európa homloka előttünk. Lisszabont a szó szoros 
értelmében megiaktuk, környékét jól megnéztük. A kon
gresszus tagjaitól azután szívélyes bucsuzkodással elvál
tam és beutaztam széltében-hosszában Spanyolországot. 

Sevillában, ismerős kongresszusi kartársakkal újból 
találkozva, velük a cadixi kikötőből átrándultam Maroc-
coba. Néztem a lobogós arab holdat a zászlós kereszt 
után. Kirándulást tettünk az Atlanti-óceán partján lévő 
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Cap* Spartelbe, Afrika legnyugotlbb világító tornyához. 
Felhágtunk annak magasára, a hol a fény lövel. Tan
gerből Herkules utján/) a nevezetes tengerszoroson át 
Gibraltárba hajóztunk angol területre. Meleg föld, melyen 
majmok élhetnek. Bolyongtam azután ismét egymagamban, 
idegen ország fia. Megnéztem a költők által megénekelt, 
a festők által vászonra tett Aranjuéz kertet, Spanyol
ország legnevezetesebb városait, az ősrégi Toleclot és 
Córdobát, az emiitettem víg Sevillát és a fehér Cadixot, 
továbbá a nagy gerezdekről híres Malagát, végre Gra
nadát, a hol sok márványt és aranyos ékességet láttam. 
Láttam Spanyolországban sok történelmi emlékfénynek 
a fölragyogását. A mór emlékek és a keresztény emlékek 
érdekesek egyaránt. Fürdött a szemem a sok látnivalóban. 
Végre kizökkenve az útból, Bayenneből elzarándokoltam 
a havas fejű Pirenei-hegyek mentén a természet báját 
növelő Lourdes kegyhelyre, a mely csodák helyén hinni, 
nemcsak üdvözülés, gyógyulás. Ebben a könyvemben 
azonban csak arról, mi könyvem címének megfelel. 
Marad a többi, a mi ebbe a keretbe nem talál bele, 
kisebb útirajzok gyűjteményének. Ennek a könyvemnek 
tehát, mely csupán Spanyolországról és Portugáliáról szól, 
helyesen adhatnám ezt a címet is: „Keresztül-kasul az 
Ibériai-félsziget érdekes világában." Kiegészítésül hozzá 
tehetjük: Az idők sodrában elhunyt népek birodalmában. 

A két, egymással rokon országról együttesen írom 
meg, bocsájtom világgá a jelen útleírást, ugy, a miként 
vitt az útirány,'közben kiterjeszkedem a lisszaboni sajtó
kongresszus munkálataira. 

Szivemet magasztos érzelmekkel telítve, lelkemet 
sok, sok, sok benyomással megtermékenyítve, gondolkodó 
agyamat a technikai vívmányok korában ismeretekkel 
bővítve, a regevilágban működő képzelmemet foglalkoz
tatva, Madridban, Parisban ismételten megfordulva, mikor 
meggyöngült a nap melege, csaknem ugyanazon utón 
tértem a déli enyhe égöv alól haza, mikor délvidékre 

!) A Hitregetan szerint erre járt Herkules a Hesperidák felé. Keresztül törte 
a földszorost, mely Európát összekötötte Afrikával s ment tovább az Ezüst-szi
getek felé. 
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visszaszálltak a sugarak, és a magyar'égbolt alatt már 
javában hullott a dér, fölvette a nép a birkaködment, 
a fehér daróc nadrágot, mert erősen csípett az őszi szél, 
közbül rest, bús köd ült a tájra. 

I 



n. 
San Sebastian. 

Két gyöngyszem. — Egyik ékesebb, a másik fényesebb. — A hol Natália üdült. — 
Emlékezés Eugénia császárnéra. — Nézek és látok. — A baszkok fővárosa. — A 
hol a spanyol király nyaral. — Grandok. — Casino és a többrevágyó. — A hősnek 
emléke — Kagylót kereső gyerekek. — A háború pusztítása. — A Loyola-völgyben. 

— Nézem a szép világot. — Madrid széljárása. — Érdekes fürdőzés. 

^ ^ ^ ^ ^ pompás Biscayai-öböl az Atlanti-óceánnak mély 
^ ^ ^ ^ p ' bekanyarodása a szárazföldbe, a hova folyto-
0 | | | ^ nosan eregeti hullámait. Csillogó fehér fodorral, 
v ^ ^ ^ habra habot vernek azok, mikor a sziklafalba 
^ ö nSy ütődnek, sziporkát szórva arról visszaverőd

nek. Két ékes és kiválóan fényes gyöngyszem került 
igy a hullámzó tenger szirtes partjára. Az egyik Biarritz, 
a másik San Sebastian. Az egyik gyöngyszem — mondom 
— ékesebb, a másik fényesebb. Valamikor egy gyöngy
sorban voltak, most két országnak a megosztott kincsei. 
Közel esnek egymáshoz, csak a Pirenek hegysora, — 
melyet a „Hármas kis tükör" Európa asszony nyak
ékszerének nevez, — választja el a két fürdőhelyet egy
mástól, valamiként az a duzzadt földnyelv, fenyő-, jegenye-, 
puszpáng fával befőtt gerinc sorával különiti el a két or
szágot egymástól. Az egyik kincs Franciaországé, a másik 
Spanyolországé. 

Az egyik ékesebb, a másik fényesebb. Hogyan értsük 
ezt? Biarritznak, a legszebb fürdőhelynek inkább a ter
mészet és a virágból való rózsatenger adja meg az 
ékességet, a lombdús, ívezettel biró, pazar épitkezésü 
urilakok, végre az előkelő világ, Európa minden tájáról 
ide özönlő gazdag közönség, mely ezt a kies fekvésű. 
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fölkapott fürdőhelyet világfürdővé avatta. Látok talpig* 
érő menesikovot, rövid gallért egyaránt, tekintély esdit 
játszó embert, megannyit. Nagy borravalókat szednek föl 
utánuk. Koronás vendégek nem mennek itt ritkaság 
számba. E divatos fürdőhelyen, ebben a világban, a hol 
szórakozni lehet, szeretett tartózkodni a szerb nép szép
séges királynéja, Natália. Élt ott rövid ideig boldogan, 
hosszabb ideig boldogtalanul, mikor az élet csalódásában 
nem találta meg otthon az otthonát. Nyárilakának tágas 

San Sebastian látképe. 

tornácáról nézte a mesés tengert, hallgatta az áradó viz 
hullámainak csapkodó játékát, hasonlította a saját élet
sorsához. Ott értesült szeretett fia, a szerb király, I. 
Sándor gyászos balvégzetéről, arról a nagyszabású hentes-
műveletről, a mely a szerb királyi párnak az életét ki
oltotta, az ország egy részét örömre ragadta, a másikat 
gyászba borította, de egész Európát megbotránkoztatta. 
Egyedülálló lap a történelem könyvében. 

Eugénia, a franciák bűbájosán szép császárnéja, az 
egykor egész Európa által ünnepelt, mikor szeméből 
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eltűnt minden ragyogás és szivét a fájdalom éles tőre 
döfte át, szinte itt keresett vidulást. 

A háborgós tengerben acélos hatású fürdés után, 
vas áthidaláson mentünk a tenger vize fölött a Szent 
Szűznek tengerből emelkedő vöröses, a tenger habja 
által kivájt üreges szikla tornyára, hogy élvezzünk el
ragadó kilátást a tájékra, a tengerre. A nagy óceánból 
egy-egy kis csöppet ránk söpör a szél. A tenger él, 
hallgatom a zúgását. Hullámos a tenger, sodró kedvében 
van, hosszú fehér sáv távolabb, mint vízesés. Az is való
ban, a hullámok esése. Őrök a parton, matrózok a csol-
nakokban, ügyelnek a fürdőző közönségre, gyermekekre, 
habok világában a habtestü nőkre. 

Halászgató fióksirályok röpködnek a több réteget 
alakító hullámok fölött. A tengernek ez az érdekes, 
mindig éhes madara mindenütt otthon van, a magas Éj
szakon, Délen egyaránt. Parton, megakad szemem azután 
egy vonóbarmon. Az ökör le volt terítve egy lepedővel, 
teje bőrrel takarva napmeleg és legyek ellen. 

San Sebastian fényesebb. Az indulóház palotaszerü, 
építkezése meglepő. Közelében a bikaszínkör, küzdőtere 
12,000 személyre való. Térékes volta fölhívja a figyel
münket arra, hogy ennél az állomásnál, a szt. Katalin 
kőhídon áthaladva, az Avenida de la Libertad-on végig 
kocsikázva, egyéb meglepetésben is fog részesülni a 
kiszálló társaságunk. San Sebastian a Griiipúzcoa baszk 
tartománynak a fővárosa, sőt mind a három baszk tarto
mánynak1) az első-, kikötő- és kereskedelmi városa, 

A 22,000 lakost számláló város, a tojásdad alakú 
és két oldalról meredek kupu hegyek és egy sziget által 
körülzárt szépséges Concha2)-öböl partján, négyszögletesen, 
szabályosan azon a földnyelven terül el, mely a két öblöt 
választja el egymástól, a hol az Uruméa folyócska tor
kollik a tengerbe, és a hol a Pirenéi-hegyek fáradtan 
aláhajolva, végső kiágazásuk: az Urgull-hegy, lábát 
füröszti a tenger vizében. Egy ezredév kulturmunkájára 
tekint le a hegy. 

*) Guipúzcoa, Viscaya, Alava. Részben Navarrábao. is laknak. 
2) Coneha — kagyló. 
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A hullámverés kitűnő. A vassíneken járó, felzászló
zott, lépcsős fürdőház, mely kisebbszerü nyaralónak illik 
be, ontja magából a fürdozőket. Alig várjuk, hogy ő 
közéjük nem a habok közé vegyüljünk. Finom 
fövény, jó messzire kell bemenni, inig a viz eléri a 
derekat. Ritka alkalmas tengeri fürdőhely, ebben a 
sziklavilágban különösen az. Híre van. Megvan tehát a 
természetnek minden ékessége, hegynek, víznek, mind 
a kettő zöldjének. A természeti szépség nevet, mondja 
Qiiintiliaiiiis. Az ember keze is sok fényességet halmozott 
itt össze, a hova a spanyol anyakirályné és a fiatal XIII. 
Alfonz király nyaralni jár. Aliramar királyi kastély lomb 
között. Körötte, odább mellette olyan vendégfogadó-, 
vendégmarasztaló házak, melyek grandokat1) és királyo
kat is el láthatnak kényelemmel. A házak többnyire 
három emeletesek, ugyanannyi sor erkély rajtuk. Kupolás 
dísztermek nem ritkák. 

Forráskutnál, formás lányka üdítővel kinál. Hebe, 
a ki az isteneknek nyújtotta a serleget, lehetett ilyen 
szép. Ennek a bájos jelenségnek ellentéte egy rezes 
borii kofa, szamárháton. Nem elég teher a .fülesnek 
mindkét oldaláról lelógó kosárban a gyümölcs, zöldség? 
még ő is, terebélyes testének a súlyával rajta, 

Nézem az inkább hírhedt, mint nevezetesnek mond
ható három kupolás Casinot, melyben a mindent koc
káztatóknak a vakszerencse játéka van. Szép palota, 
de ékessége szégyenletes, mint a demi-monde ékszere. 
A vörös és fekete színekre rakva, két marokkal szórva 
a nemes érc Bizonyára többször a becsület is tétben 
lebeg. Mennek sokan a játékból a nélkülözésbe! A játék 
ugy vonja magához a mindig többre, nagyobbra vágyó 
embert, a kit az uri vére nem hagy pihenni, ugy vonja, 
mint az esthomály sűrűsödésével a gyertya lángja, vagy 

!) A grandes elnevezés alatt a kasztiliai főnemesség értendő; ősökben és 
gazdagságban elsők. Ricos hombres. Hadi szolgálatokat teljesítettek hűbér birtokért. 
Méltóságuk átörökölhető, adót nem fizettek, király beleegyezése nélkül törvény elé 
nem állíttathattak, király jelenlétében is födött fővel lehettek. A köztársaság alatt 
megszűnt ez a XIII. századból eredő kiváltság, de részben helyreállíttatott a mél
tóság. Ujabban a nemzet szolgálatában hivatalt is viselnek, mely inkább rangos, 
mint fáradságos. 

2* 
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a villamos lámpa gömbje az éji idő gyönge szárnyú 
lepkéit, apró bogarait. Tüzük elperzseli. Egy váltóképes 
hajadont is látok tüzelő arccal a tevők tömegébe fura
kodni. Lesz majd váltóláz! A nyerés léha vágya, sokszor 
kergeti a magáéval elégedetlen embert a kockázat mar
cangoló aggodalmába, végromlásba. Azt hiszem, sötét 
szándék végrehajtásában itt is eldörrent már egy-egy 
pisztoly. 

A szilárd kő épülethalmaz közepén, a nagy kupola 
előtt két felöl, két magas torony áll, mint két fölkiáltó jel; 
engem ugyan hiába figyelmeztet a belépésre. Addig a 
nemes társaságunknak a legtöbbje az ebédlőszekrény 
mellől fölkelve, a nap huszadik órájában, fölszolgált 
hosszú ételsoros közebéd után, önkénytesen megy köny-
nyiteni az ujonan váltott peseták1) terhén. Magyar ha
zánkfiai a márvány lépcsőn sietnek föl a játéktermeknek 
nyári hőtől fülledt, izgalomtól fűtött légkörébe. Az idő 
röptében meg nem áll. Mig ők megszakítják beszédjük 
fonalát, s a mig pénzük futja, telt kézzel tesznek, vesz
nek, esetleg vesztenek, haraggal teli nyugalommal 
egy helyben maradnak, mi azalatt menjünk át vidoran 
a díszkutas Plaza de Guipűzcoa-n s nézzük meg a 
Zurriola-parkban a baszk hős Antonio de Oquendonak 
ércemlékét. Ez a vitéz férfin vezette győzelemre a 
spanyol hajóhadat Németalföld ellen. Érdekes emlékmű, 
talapzatán a bátorság képbe öltöztetett alakjai és a hadi
tengerészet több képletes jelvénye. 

Kerüljünk azután oda, hol a tenger friss lehe ér. 
Egy jóképű leányka és egy virgonc fiu, fényes kagylót 
keresnek az öböl homokos partján, bele is gázolnak egy 
kissé a sekély vízbe. Ráakadtak egy szép csiga pél
dányra, rajta összezördülnek. Jöhet idő, mikor egyik a 
másikának odaadna mindent, és fordulhat idő, mikor 
meg egymástól elvennének mindent. Ilyen az élet, az 
érzemények változnak. 

A viz széléről nézzük szemben az öblöt elzáró szt. 
l) Peseta spanyol pénzegység, körülbelül a mi 95 fillérünkkel egyenértékű 

pénznem. Az ujveretii arany- és ezüstpénzeken, a kis király domborműves képe 
van. 
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Klára-szigetet és az l>gulHiegyet koronázó erődöt, mely
ről a várost, mikor a franciák tartották kezökben, van-
dalis kíméletlenséggel halomra lövették az angolok. 
(1813.) Nők meggyalázása súlyosítja tettüket. Folt, mely 
egyértelmű a szégyen bélyeggel. Pusztulás jelöli a nyo
mukat itt is, mint egyebütt, a hol a műveltséget viszik 
eleire, magukat a polgáriasitás címén befészkelik, föl
tolják. A haladó kornak is vannak rombolásai. San 
Sebastian ostromlásakor vadságban és kegyetlenségben 
a spanyolok és portugálok is segítettek hozzá. Erőszak, 

Ajsan sebasüaniwCasino. 

erőszakot csal ki. Folyt a nyilvánvaló fosztogatás. Még 
ma is gyakortább ámulva állunk a civilizatio kapujánál. 

. Annak az óvárosnak a hamvaiból került ki fénixként 
ez a mostani uj város, melynek a fényességét, utcáinak 
iiyilegyeiiességét meglepődve nézzük most a régi város 
lebontott falainak helyén. 

Belebb a Loyola-völgyben nézzük meg a kupolás 
templominál biró jezsuita zárdát, melyet babérfák kör
nyékeznek. Iparkodom azután útitársaim közelébe jutni. 

Fönt vannak, ők a Casinobaii, kergetik a szerencsét. 
Elveszett órák. Azalatt én itt lent vagyok a szomszéd-
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ságukbam ülök. az Alameda1) egyik szép fajának a lombja 
alatt s békén töltöm a szép estét. Soha sem cserélem 
el a szabadban való léteit, a természettel való társalko-
dást. az emberek lakóhelyéül szolgáló börtön falakkal. 
Elég van akkor ebből a fogságból, mikor az időjárás, 
foglalkozás bekerget. 

Kényelmes fakarn székből nézem az előttem hul
lámzó szép világot. Spanyol Biarritz, spanyol Ostende. 
Szép világot, - mondom — mert nagyon szép ez a 
világ, melyet én most magam előtt látok. Nyári vékony 
ruhákban, esipkeszerü kelmékké] takart igen szép, -
köztük megejtően csábos — nőalakok. A leányok, ezer
hetes ifjúságukban élénkek és kedvesek, víg társalgással, 
leányos kacagással sétálnak le-föl a fasorok közt. Nem 
szólítja őket haza a késői óraütés, tartogatja, marasztalja 
őket a holdvilágnak szelíd fénye, mely érdekesen vilá
gítja meg a sötét, barna arcokat, meg-meg villogtatja 
az amúgy is fénylő szempárokat. Remek leányok, hím-
poros zománccal. Mikor a zene szünetet tart, halk daluk 
derűjén, mosoly fakad az ajkukon. Gajdolás. Föl vannak 
hangolva a kedélyhúrok.' 

Itt, eladó leányok, karást, fakadó szerelemmel, egy 
vagy több udvarlóval. Arszlánok nyújtogatták a nyakukat. 
Lepénysapkában, mind valahány. Utánuk fiatal párok 
lejtenek. Mégutánuk fehér főkötős fejű, pajtáskodó szoba
leányok élvezik a szabad idejüket. Összekavarodnak a 
sorok. Férfiak ékelik magukat a nők közé. Itt és ott 
édes mosolygásu. szerelemre vágyó asszonyok, estikék, 
amott, a kik nem tartoznak számolni senkinek a csele
kedetükkel. Igazi párisi vér. Az ismerősök, egymás mellett 
elhaladva, biccentenek. 

Egész Spanyolországból ezrével fürdő vendégek. 
Férjvadászatra alkalmas hely. Gentry asszonyok és gentry 
kisasszonyok, de vannak közöttük betegesen finom ar
cok is. 

Madridban télen nagy hideg van és a fűtés nincsen 
ezzel arányban, pedig a havazás is gyakori, — most is, 

*) Alameda ^ boulevard, fával beültetett városi széles ut. 
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mikor e sorokat írom, — télen, olvasom, hogy magasabban 
áll ott a hó, mint a magyar Alföldön. A száraz éjszaki 
szelek kiszárítják a torkot és az amúgy is megsanyar
gatott fővárosi tüdőt, sok áldozatot követelnek. A Mad
ridban szerzett téli bajokat gyógyítják nyáron sokan San 
Sebastianban, a mellbetegek menedékhelyén. Több kora
vén arcot látok, vértelen ajkat nemkülönben. A toló
székben ülő egyiknél már csak suttogó hangok, a milyen, 
nagy betegé. A halál kaszája peng körülötte, kimerülöbeii 
életereje. Ajkára fagy az utolsó mosolya, melyet a termé
szet bája erőszakkal csalt ki. Jártányi ereje sincs. Re
ménytelen állapot. Hirtelen roham fogja kioltani életét. 
Fáradt világ. Élnek tőle a hygiene tudósai, nehéz nekik 
a lankadókba lelket önteni. 

Az óra már éjfélre jár, mégis népes a sétahely, alig 
bírom elhagyni! Előizletül szolgált a córdobai, sevillai, 
cadixi holdfényes éjjelek mulatságához. Végre mégis 
fölkeresem őket, a játszó társakat és azokat, kik a 
szerencse forgását figyelték. Megkérdezem: vájjon nyer-
nek-vesztenek-e ? A szerencse kereke miként forog? 
Emelkedtek-e a tétek? A bőség szaruja ontja-e? Az uti 
pénztárca ürül-e? Kell a dolog iránt érdeklődnünk, mert 
esetleg a kisebb-nagyobb utközi kölcsönök a mi zsebünket 
fogják terhelni, nem jól fejeztem ki magamat, — könnyí
teni. Luppus in fabula. Eset, itt is rá, Ur lesz rajtuk a 
nélkülözés. Kár, hogy a kártya-, egyéb szerencsejáték 
megszégyenítő volta nem megy át a köztudatba. 

Reggel az ablakomból később a tengerparti finom 
száraz fövényről nézem a kissé haragos tenger csipkés
fodros hullámverésében fürdőző közönséget, korábban, 
erős piros-sárgás fényben a közönségesebbet, mondjuk 
ki a mint van, a csinos, formás kis vászoncselédeket, az 
előkelő világ uszályhordozóit, azután a díszes, válogatott, 
jól öltözött uri világot. Fehér papucsot, rövid bő bugyogót, 
fehér szegélyes fekete inget öltve, mennek a házikóból 
száraz fövényen a vizbe. A szemérmetesebb Zsuzsannák 
hosszú fehér köpönyeget is vetnek át a vállukon. Vi
gyáznak, hogy a víz mozgalmas játékában valamely go
romba hullám nyakon ne öntse őket, azért ügyet nem 
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vetnek rá, ha még ugy nézzük is őket. Ne is őket 
nézzük, nem Iliik, csak a fürdő ruhájukat, a mint a 
hullámjáték ^okszerűségében a pezsgő mosdóvizben, 
hullám után hullám ide-oda tologatja rajtuk, megfeszíti 
a formáikon. Igazi fajkép tanulmányok, tiszta metszésű 
arcok, látnivaló egyebek, előtanulmányul nagyon bevál
tak. Itt maradtunk volna még egy napra izmunk és 
magunk fölfrissitésére szívesen, ha Lisszabon nem esnék 
ide olyan messzire még, a kongresszus határnapja, az is 
bizony kitűzve. 

Vámos. Menjünk. 
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A baszk földön. 
Ismerkedjünk meg'. Európa legősibb lakói. Nemesek. - M<\̂> az Alpok 
eredetéről. - Őrzik szabadságukat. — Sokan tanulmányoztuk. - Ó-kelta nyelv-
rokonság*. — Se kapa, se villa. — Mint a görögök. — Játszanak és táncolnak. -
Az ősz meghajlik. — Vándor népköltő. - Hősök és vitézek. — Miként a vikingek. 
— Édes boszu. — Roland lovagról. — Emberek, férfiak. Fueros. — Egyed
áruság és kivándorlás. - Megállja helyét. — Köztársasági érzelmű. — Furcsa 
szokás. — Nemzeti viselet. - - Építenek a mint akarnak. — Ökör-kocsi. Csem
pészetben ügyes. — Apa tanítja a fiát. — Egymást gyűlölik. — Kérdés a tudósokhoz-

r Bayonne kereskedő városnál, a Pirenék 
éjszaknyugoti lejtőjén léptünk a baszkok föld
jére. A hatalmas hegylánc nyugoti része az 
ő erős váruk, lakhelyük. Csak az Alpok és a 
Kaukázusi-hegyek magasabbak ezeknél. A két, 
szomszédos ország mostani határa elszakitá ezt 

az érdekes népet egymástól, egészen el. En a spanyol
országi baszkokról szólok, a kik között több ideig voltam, 
mint amazoknál s igy az emlékezetemben jobban fo
rognak. 

Ismerkedjünk meg a néppel, melynek földjén járunk. 
Az emberiség elhelyezkedésében, mindig érdekes tanul
mány esik. 

A távolban vajmi keveset hallunk erről az érdekes, 
bátor, kitűnő tulajdonságokkal bíró, szabadságot szerető, 
dolgos, derék hegyi népről, mint akár a lappokról, pedig 
ezek ott, az Éjszakon magasan fönt, s ezek itt Délen 
lent, Európának a legősibb lakói. Ezeréves ősökkel di
csekedhetnek. Nemcsak Johanna, Katholikus Izabella 
leánya és a trónon utóda nemesitette meg a biscayai 
baszkokat katonai szolgálatukért, büszkék is a kék 
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vérükre, de niegnemesitették ők maguk magukat is 
a munkával, nemesek maradtak, mert más népekkel nem 
érintkeztek, épen maradt fajuk, nem korcsosodott el az 
idők végtelen során, évezredek multán sem. 

Pirenék és baszkok. Egyik a másik nélkül el sem 
képzelhető. 

Eszembe jut a mese az Alpok eredetéről, melyet 
egy öreg svájci embertől hallottam ottjártamkor, mikor 
a havasok kék jegének a szépségében gyönyörködtem. 

Jöttek a hegyóriások az ősz Montblane vezérlete 
alatt Himalája tájékáról s elfoglalták a zöld mezőket, 
elbontották a hullámzó vetéseket. 

Eseng a nép és kérve kéri az óriásokat, térjenek 
oda vissza, honnét jöttének, de ezek nem tágítanak s 
igy felelnek: Zsarnok földről jöttünk mi ide, ott elnyo-
mának minket nagyobb, hatalmasabb társaink, szabadsá
got hoztunk nektek, melyet mi is kerestünk. 

Elfoglaltuk termő földeiteket, zöld bársonyos me
zőiteket, gazdag vetéseiteket. Adunk cserébe helyettük 
szép völgyeket s jégbérceket. A termékeny föld táplálni 
fog, a bérc meg fog védeni titeket. Szabadságfokát mi 
adjuk meg s mi biztosítjuk azt. Nem lesz ellenségetek 
olyan erős, hogy legyőzhessen titeket. 

Megértette a nép, hogy az Alpok szabadságot biz
tosítanak számára, azóta szereti a nép az Alpokat olyan 
nagyon, kedveli az összegyülemlett vizereket, melyek a 
szirteken összerongyolódva zuhannak alá, vernek hőszerü 
felleget, melyre állandó szivárvány borul. 

Eddig a mese az Alpok eredetéről, mely ráillik a 
Pirenék eredetére is. 

Annyi igaz, hogy Svájc regényes földje lakóinál és 
a baszk népnél nincs szabadságszeretőbb nemzetség, 
habár mi magyarok is nagyon szeretjük a hazánkat, sok 
életet és vért áldoztak érte őseink, féltékenyen őrizzük 
a szabadságunkat, a miért sokszor összezördülünk a 
szomszéddal. 

Meg nem mondtam el a baszkok jeles tulajdonsá
gait. Ezek elősorolásáról, példákkal megvilágításáról 
könyvet lehetne irni, de mi most csak átmenőben va-
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gyünk az ő földjükön, ismerjük meg* tehát a népet, 
melynek kenyerét esszük., Legyünk jobbak, mint a mi 
hálátlan nemzetiségeink. És ha tanulhatunk valami jót 
egyes népektől, akkor a baszkoktők — a kik a spanyo
loknál átlag műveltebbek, — az mondó vagyok, hogy igen 
sokat tanulhatunk, oly dolgokat, melyeket haszonnal 
könyve] el az erkölcs. Mennyire benne vagyunk a nép
rajzi ismeretek szerzésében, hogy szinte kitolni szeretnők 
Európa határait az Éj szaki-sarkig. Keressük, hogy a 
grönlandi eszkimón kivül van-e még más nép is, ha 
szorulunk a földrészünkön, meddig terjeszkedhetünk föl
felé. Előbb Throndhjem volt az utolsó város, első fölülről 
Norvégországban. Azután Tromsö foglalta el szerepét. 
Most, egy évszáz óta Hammerfest a világnak a legéj-
szakíabban fekvő városa. Megérjük még, hogy még a 
Spitzbergákból is gyarmatot csinálnak a tenger gyümöl
csének szedése okából. Elém rajzolódnak ezek a képek, 
de messze kalandozott el a képzeletünk, tereljük vissza, 
Délnek azt. 

Humbolcl, a nagy földrajztudós óta már többen tanul
mányozták a kitűnő lovas, jó lövő baszk népet. Nagyon 
nehezen sikerült kideríteni homályos eredetüket, Európa 
valamelyik népének a nyelvével r/ rokonságba hozni a 
világon egyedül álló nyelvüket. Ők maguk sem tudják 
eredetüket, nyelvük melyik nép ajkáról származott, erre 
nézve nincsen a régi időkből semmi nemű forrásuk. 
Egyedül állók a baszkok a világ népeinek családjában, 
mint mi magyarok. Nyelv- és fajrokonság nélkül bele 
vagyunk ékelve az idegenek közé, azért a költő mondása 
szerint: „Itt élnünk, halnunk kell." 

Annyit véltek megállapítani a tudomány búvárai, 
hogy a baszkok, a Hispánia előtti Ibériának1) voltak 
őslakói. A Pirenéken átvonuló kelta törzseknek az Ibériai-
félsziget őslakóival a történelem előtti időben való egye
süléséből származott a kelta-iber nép, melynek maradékai 
a baszkok. Nyelvük rokonságban is van az ó-kelta nyelvvel. 
Gazdag nyelv, huszonkétféle igeragozása van. Kár, hogy 

l) Ebro, Iberistől az elaevezés. 
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a nyelvük mindinkább szűkebb határok közé szorul. Ok, 
a kik előbb a hatalom hordnokait a nyakukra küldött 
iskolafelügyelöket elkergették, most a hivatalos nyelv-
tiszta kaszfiliai (Castilla) nyelvet kénytelenek tanítani az 
iskoláikban. Nyelvük már is elvegyült a spanyollal már 
csak az alacsony néposztály beszéli. 

Mi ne mélyedjünk el e tárgyban, ne nézzük a baszkot, 
mint Európa őslakóját. a ki vadat (rókát, farkast, hiuzt, 
vaddisznót) űz erdőknek sürtt rejtekén, hanem tekintsük 
legegyéni jellemét, tehát inkább ugy, a mint van és 
a szemünk előtt áll. 

Ez a népcsoport, a világtól elzárkózotfan, fokozatos 
fejlesztéssel haladt előre. Benépesíti a Pirenék termékeny 
völgyeit és a vitézségével, az égbe nyúló, hozzáférhetlen 
hegyek oltalmazásával meg tudta védeni a háza tájékát 
minden befolyás ellen. A mi emberanyagát illeti, idegenre 
nem váltotta se a szavát, se az érzését. Csak ő képes 
gyalog, összvérháton átjárni a mások által megközelit-
hetlen szorosokon sziklalabirintok közt. A hegyekről ro
hanó vizeket a saját szolgálatába szegődtette, eke helyett 
laya, kapa ősi szerszámával, a három águ villa formájú 
eszközzel, — mely azonban sem kapa, sem villa - túrja 
ma is a köves talajt, mely veleszületett szorgalma és 
dolgossága mellett meghozza, fedezi szükségletét. Föld
jének a soványságát niészoldattai javltja föl. Van tehát 
mezőgazdasága, virágzik kézmű ipara, gyáripara, főleg 
vas-, papir-, szövőgyár munkái. Állattenyésztéssel foglal
kozik. Pénzre fekszik, pénzre kel, miként az ökörborjiiról 
van a példa sző. 

Asszonyai nagyon dolgosak, leányai kedvesek és 
beszédesek, tüzes szemük tündöklése szinte kápráztat. 
Láttuk őket a san sebastiani Alamedán. Kezük, lábuk 
formás, arcélük a görög nőkéhez hasonló. Corfu-szigeten 
láttam ilyeneket. Hegyi patakok mellett, apró, hegyi tavak 
partján, népmulatságot, társas játékokat rendeznek, lab
dáznak és tácolnak. Vidámak, mint a kikhez búbánat 
nem jár látogatóba. A görög nép lehetett ilyen hajdan-
korban, az olimpusi játékok idejében. Azoknak a szokása 
szerint, kitüntetéssel fogadják ők is azokat, kik a já-
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tokban kitűnnek. A győző ifjú előtt, az ősz is tisztelettel 
hajlik meg. A férfiak és nők igen szépen táncolnak, 
kecsesen. Láttáin ezt egy mulatságukon. Ha nincs térti, 
a nők maguk kőzött is táncolnak, táncuk elüt a más 
nemzetek táncától. Elég hozzá egy fuvola, klarinét, dob, 
(taml)oril) mely az ütemet adja ki. 

Vándor népköltő is akad, - hiszen a Pirenék között 
van a népköltészet hazája kivált ha szép vallásos 
szent mondát ad elő, megnő azután a mulatságuk, ki
szélesedik a jó kedvük. Van bor, ha almából is van 
szűrve a könnyű, savankás ital, vörös bor, ha nem is 
olyan erős mint a malagai. Savanyu vizet a borhoz, a 
hegység bőven bugyogtat. Előkerül a narancs, füge, sok 
más édes gyümölcs, egy-egy házi állatnak is üt a végső 
órája, Vendégszeretők. 

Bátor, sőt merész a baszk. Nem hódította meg őket 
senki, A carthagóiak, a rómaiak hiába térképezték el 
a baszkok földjét a magukénak, erről a baszkok nem 
is tudtak, bírták, tartották a teljes szabadságukat. Egy 
baszknak se jutott eszeágába az, hogy nem szabad. 
Hiába nevezték magukat a régi spanyol királyok - ad 
normám: minden oroszok cárja, - minden spanyolok 
királyának, erről mit sem tudtak a baszkok, valamiként 
nem tudják az elefántok, hogy a sinai császár magát 
minden fehér elefánt urának mondja. A baszkok mindig 
megtudták védeni magukat, hol a hegyeikbe, hol a 
nyugoti gótok-, a germán óriások idejéből maradt vár-
omladékokba rejtőzve, majd azokból kitörve. A hódító 
mór vezérek azzal is megelégedtek, ha jutalomért egy-
egy eleven baszkot láthattak. Az ellenség lovainak patái 
sem tapodták a baszkok földjét. A ki őket bántotta, 
meghódítani akarta, rendesen bevert fejjel, véres orral 
volt kénytelen távozni. Harcoltak olyan fegyverrel, a 
milyen akkor volt, íjjal, parittyával, később szuronynyal, 
puskával, ágyúval, s elnyomásban soha sem sínylődtek. 

Miként a vikingek Éjszakról ereszkedtek Délnek, 
hódítva, pusztítva, rabolva, a mi a kéz ügyében feküdt, 
elhordva, hasonlóképpen ugy, de nem egészen ugy,ra 
baszkok mint kitűnő hajósok, jó úszók mentek föl Éj-
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szakra Grönlandig cethalra vadászni, de embert nem bán
tottak, nem emeltek el semmit a mi másé volt, azonban 
érdekközösségben élve, boszut tudtak állani azon, a ki 
őket bántotta, vagyonukat elvitte. Ismerjük a történelem
ből azt az esetet, mikor Nagy Károly fényes serege 
hódításra ment, végig vonult a baszkok földjén is, a kik 
a békés átvonulást megengedték ugyan, de a győzelemhez 
szokott vitézek, a kik nem féltek senkitől, bizony nem 
csak nézni, de vinni is akartak magukkal, zsákmányra 
portya sztak. 

Mindennek megjön a fizető órája, gondolták a baszkok. 
A Pirenéknek nincsenek olyan természetes átjáróik, mint 
az Alpoknak, a kik erre mentek, erre fognak visszajönni. 
El is érkezett a boszu napja akkor, mikor csillogó öltö
zetben vonultak hazafelé a vitézek lóháton, gyalog. Útjuk 
ismét a baszkok földjén vezette őket vissza, azon a 
liegyszoroson mentek ők maguk s gördültek utánuk a 
szekerek, melyeken vitték az összeszedett sok drága 
kincset, baszkok vagyonát. 

Mintha kihalt volna a baszkok földje, alig lehetett 
élő embert, csak saskeselyűt, zergét, vadkecskét látni 
rajta, de a mikor a Roncesvalles szorosba, meredeken 
elnyúló szakadékba értek - melyhez mi is közel járunk 
- - mintha a földből nőttek volna ki a baszkok, mintha 
megmozdultak volna a hegyek, az örvényes hasadékokból 
hullott a kő a rabló lovagok nyakába, folyt a vérpatak 
a győzelemittas fényes sereg nyomában. Roland vitéz, 
Nagy Károly unokaöcscse is itt esett el, dicstelenül, ő, 
a . kit' asszonyok szerettek, a *ki után lányok sóvárogtak, 
a kit költők énekeltek meg és művészek véstek szo
borba. 

Annak a Nagy Károlynak a seregével bántak el a 
baszkok, a kinek az volt a büszke mondása: „Elég a 
földön egy ur és az égben az Isten." 

Ebből az esetből is látszik, hogy a baszkok embe-
r e k voltak, a miként magukat a spanyol baszkok maiglan 
is nevezik: euskaldunac. Ehhez hasonlóan a francia 
baszkok magukat f é r f i a k n a k nevezik: vask. 

Annyi igaz, hogy egész Spanyolországban legbüsz-
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kébb a baszk nép. Valóságos nemzeti dölyfben szenved. 
Bent él a lelkében a nemesi büszkesége. Tegyük hozzá, 
legindulatosabb, hamar elborítja a harag. Valósággá váltja 
ezt a közmondás: ..Mérges, mint egy baszk." Tegyük 
hozzá, a méreg mikor elkapja, majd megeszi. 

Fueros, igy nevezik a szabadságlevelüket, melyből 
nem engedtek soha egy jottát sem. Elismertették kivált
ságaikat, mint a jogok külön elágazását minden hódítóval, 
a nyakukra küldött helytartókkal nagyon könnyen el
bántak, ugy, hogy haza küldték, ha nem ment, kergették, 
vitték. Ilyen teljes szabadsággal s mindenkitől való 
függetlenségben tartották magukat, maguk által függet
lenül választott fejedelem vagy herceg, gróf alatt. Önkor
mányzatukat föntartották az utolsó karlista háborúig. 
Eddig foroghatott a világ a hogyan akart, ők egyhelyt 
maradtak Cantabriában, a minden idegen befolyás ellen 
megvédett édes hazában. Már 1876-ot irtunk, mikor a 
második karlista háború után a dohány- és só egyed
áruságot, az általános hadkötelezettséget náluk be birták 
hozni. A polgáriasodás megint csak utat tört. a vad nép
hez. Nem is tetszik ez az egész dolog a baszk embernek, 
kiknek az apái népuralmi köztársaságban éltek. Szabadság-
levelük, mint a kilyukasztott irha, elértéktelenedett. Töp
rengnek rajta eleget, hogy jogaik, szabadalmaik kihagyok 
lettek. Gond szállt a homlokukra. 

Fogyó félben, vándorlásban vannak a baszkok, men
nek Dél Amerikába, Uruguay-ba. Ott is kitűnik a baszk, 
SZÍVÓS faj, szerez a sokat érő dolgával. De az asszony 
cseléd, az bizony kiköti az ő vasárnapi táncmulatságát. 
Ha szerzett a baszk, haza jön, a legtöbbje, szivében a 
fájdalom árnyékának borongásával, mégis ott ragad 
s igy lassanként kivesz majd Európából a legrégibb 
nép, a mely évezredek alatt nem változott, de a gőz 
feszítő ereje, a szén kormos füstje, az újkori idők áram
lata szét söpri őt is majd, mint sok mindent. A vasút 
összehozza őket, elvegyíti más népekkel. Az újkori pol
gáriasultság sok dolgot élesit ki. 

A baszk otthon és bárhová veti őt a sors, köztár
sasági érzelmű, elannyira az, hogy bizonyos nagyságú 
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ingatlan vagyonig lehetett csak terjeszkedniük azelőtt, 
hogy maradjon a szegényének is. A férfi és nő egyen
rangú, de az elsőszülött örökli a vagyont, ha leány is, 
ő leszen az ur a házban, a lemenő ágbeliek is tőle 
veszik nevüket, nem az apjuktól. 

Egyéb fura szokásaik között említem csupán csak 
azt az egyet, hogy az anya fölttdültével, az apa fekszik 

A baszkok. 

gyermekágyba régi szokásként, ezzel a vad népeknél 
is meglevő — cselekvéssel ismeri el, hogy a gyermek 
tőle van. 

A férfi alakja érdekes, de nem szép. Izmos, erős, 
nagy a horgos orra, terjedt a homloka, hegyes az ajka, 
széles a válla, melle, kicsi a keze, lába, 

A nők formásak, teltek, kerek az arcuk, egészséges 
fehér a színük. Hajuk dús, olykor szőke, egy vagy 
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kettős fonatban viselik válluk mögött, a végét fekete 
szalaggal kötik össze. Ha valaki a hajf'onatukat meg
érinti, az gyalázatot jelent. Rendesen födetlen fővel 
járnak, ha pedig kendő van rajtuk, azt ugy kötik föl, 
hogy a két széle fülük táján lóg le. Nagy fülönfüggőt 
viselnek, módjuk szerint aranyból, ezüstből. Pruszlikjuk 
mélyen van ugyan kivágva, de sötét színű díszkendöt 
viselnek fölötte, mint a magyar lányok több vidéken. 
Láttam a városi dajkákon a szalagok összevisszaságát is. 

Férfinak, nőnek festői a viselete, kár, hogy a jelen
kori idők elszürkítik ezt is, a spanyol nemzet-viseletet 
és Kelet színdús világát. Letűnik majd egészen a baszk 
fejéről az ellenző nélküli, gyapjúból való, ráncos vörös 
sapka, (boina) melyet köszöntéskor le nem vesznek, 
csak érintenek, lejön a válláról a barnás színű bársony 
rövid kabát, derekáról a színes öv. Xo de cipőjének 
a vászna, az majd halad egyszerű ruházatnak fölfelé. 
Letűnik majd a nő válláról a cifra kendő, elszürkül 
majd, a mi most virit rajta. 

A hegyek között szétszórva falvakban építenek a 
mint akarnak, szabadon. Van is görbe utca akármennyi, 
se szeri, se száma, az egyik ház fönt, a másik lent, 
benéznek egymás udvarába mint a nápolyiak s egyéb, 
hegyen épült város lakói, de a házak kívül-belül tiszták, 
rendesek. Faerkély nem hiányzik róluk, nézni és láttatni, 
ugy vélik a spanyol lányok is. A házak körül pajta, s 
a telt pajtának fedél kell, miként a példázó tartja. 

Kocsi, az csak olyan két nagykerekü, mint réges-
régen volt, rendesen ökör vonja biztos járással a hegyek 
közt. Útközben látunk elég rövid rűriu szekeret. Jó ut 
mindenütt. 

Ügyes a baszk minden foglalkozási ágban akár otthon 
van a hegyek közt, akár a tengeren jár, és éppen azért, 
mert olyan nagyon ügyes, föl is használja a két ország 
határán csempészetre ezen dologra való nagy rátermett
ségét. Alig valamit érő tárgyért képes élet-halál harcot 
víni a pénzügyőrök ellen. Apa tanítja a fiát, bátorítja 
hőstettre. Egyébként ősállapotban levő az életmódjuk. 
Van hűség nemcsak szerelemben, de szolgálatban is. 
Vértesi Spanyolország Portugália «' 
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Kemény erkölcsök. Igaz, hogy a jegyesének ártatlanságát 
babonával próbálja ki, s az neki elég, ha nem merül 
vizbe a jegyesének ruhájából elcsent, ügyesen, vízszinte
sen egy bizonyos forrás viz szintjére helyezett tű. Igaz, 
hogy hűséges a szolgálatban, de csak a maga fajánál, 
nem tűr igát, idegen szolgálatot. 

Még csak egyet. 
A Pirenék éjszaki oldalán, tehát a francia területen 

lakó baszknak vérszerinti rokona a spanyolországi baszk, 
de azért nincsen közük egymáshoz, sőt egyik a másikat 
gyűlöli, megveti, nem tartja magához hasonlónak. Nem 
így nálunk a szegény lengyelek, kiket három ország 
határa választ el egymástól. Szívben, lélekben egyek, 
csak tehetetlenek. A francia földön élő baszk, lenézi 
magát a franciát. A francia baszk feje rövidebb, a spanyol 
baszké hosszúkás. 

A népisme tudósai, mit szólnak a baszkok között 
kitapasztalt ellentétes jelenségekhez?! 

4á-
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San Sebastiantól Burgosig. 
Minden érdekel. — Csatatéren. — Spanyol nevek. — Tíz ujjunk nem elég. — 
A természet letarolva. — isten háta mögötti helyek. — Vitoria mellett. — A 
kikben a gótok vére csörgedez. — Az Ebrohoz érünk. — A burgosi székesegyház
ról. — Gid. — Magyar fordítók. - - Cid városáról — A templomból királyok in
dultak ki. — Apáca, második asszony az országban. — Ha az eszmék megvaló
sulnak. — Keresztény művészet. — Szép mondások a burgosi templomról. — 

Egy szép leányról. — Útitárs, érdekes beszélő. 

f z Uruméa-folyó völgyében haladunk, a kanyargó 
folyón átrobogunk, alagútba becsúszunk, abból 
kiosonva, az ut kezdetén minden érdekek 
templom, zárda, katona-laktanya és urasági 
kastély, fa és virág, rom és temető, csatatér. 

Utóbbi, eszünkbe juttatja, hogy sok vér folyt ezen a földön 
is korona bírásáért, hatalom elnyeréseért, ország-részek 
elfoglalása miatt, népek gyűlölködéséből és azok érdek
harcából. Néhány emberöltőn átugorva, meg is állapít
hatjuk már, hogy sokszor bizony kár volt annyi ember
életet áldozni csekélységért, semmiért. Az ember nyug
hatatlan, meg sem nyugszik, mig végleg elnyugszik. 

Az Uruméa-völgyet elhagyja a vonat s hegyek között 
botorkál, keres kiutat. A magasabb csúcsok nevét alig
hogy halljuk, nyomban elfelejtjük, még akkor is, ha 
valamely szentnek a nevét viselik. Spanyol nevek ezek 
nekünk mind. így vagyunk a spanyol falvakkal is, mint 
a spanyol szentekkel. Ezenközben megpillantjuk Tolosát. 
Ez volt előbb Guipózcoa baszk tartománynak a főhelye, 
mig.az elsőbbséget a föllendült San Sebastianiiak volt 
kénytelen átengedni. A városok fölvirágzása, aláhanyat-

Ü* 
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lása. sokban hasonlít az emberek sorsához. Egyszer ez, 
máskor az kerül felszínre, a mint fű a sors szele s 
irányítja ama bizonyos forgó köpönyeget, rendezi életünk 
folyását a sorsharag. 

Sok alagút. Tiz ujjunk nem elég, hogy a gyors 
egymásutánban meg tudjuk azokat számlálni. Egyik sem 
Simplom Mont Cenis, Szent Gotthard.1) Az Oria-folyócskát 
tizenötször vágjuk át. 

A természet letarolva, elmosódott barázdák, odább 
csupasz szirtek égbe meredezve, nap hevében sülve, 
magános egyedülvalóságukban tűnődve. Ha a gyárké
mények füstje, források gyógyító vize, egy-egy kis 
fürdőhely nem emlékeztetne másra, életre, gondolnók, 
a gyönge éléskamarák mellett kihalt az élet az egész 
környéken. Se kut, se forrás, mely a vizinséget enyhítse. 
Most elmaradt az eső is. 

Kéjutazók vándor csapatát az országúton ne keres
sük. A skandináv nagy félszigetről leszorulva, Svájcban, 
Olaszországban járnak azok ilyenkor. 

Közbül, üde alpesi tájak váltakoznak csekély szám
iján, ezek is, vad robajjal előtörő vizek nélkül. Több 
az olyan kőhegy, melynek a mórok az ő nyelvükön 
„kőpuszta^ nevet adtak. Néhány várrom után virágzó 
községek következnek, rajtuk a szem kellemetesen 
nyugszik meg. De mennyi a nyomorúságos fészek. Isten 
háta mögötti hely, mely utánuk következik! Letarolt, 
sivár vidékek, az aszott mezőkön nem kerül vad a 
vadász puska-csövére. Gyér íu veri föl az ut szélét, mely 
csak a kecskének, szamárnak ad táplálékot. A házi 
állatoknak ez a két alárendelt faja a dudvával is meg
elégszik. 

Vitoria nagyobb város következik azután, melynek 
egy gót király vetette meg az alapját, hogy védhesse 
magát abból a navarraiak és baszkok ellen. Bizony nem 
vitte előre a nyugoti gótok sorsát vele, kihalt az egész 
nép, országuk is letűnt teljesen a térképről. Vérük meg
keverve, ott csörgedez most egy-egy szép asszonynak, 

!) A Simplon-alagut hossza 18*801 méter, a Szent Golthárrlé 15 kilométer, 
a Mont Cenis-é 12*849 méter, az Aiibergé 10*940 méter. 
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üde leánynak az erében a san sehastia.nl Alamedán, 
melyet nem tudok feledni Láttam ott sok szépet, gyön
gyöt. 

Lassacskán, vasúton az Ebro folyóhoz érünk. Bizony 
keskenyke az itt. Mirandanál nem nagy hidat kellett 
rajta verni. Majd kiszélesedik, mire a Földközi-tengerhez 
ér! Látásakor fölelevenednek ifjúkorom emlékei, mikor 
a földrajzi órában elő kellett számlálni Spanyolország 
valamennyi folyóját. Kemény nevek voltak akkor ezek, 
de mi nem megy az ifjú fejébe? ha kedveli a tantárgyat. 
Alig mertem reményleni akkor, hogy lássam valaha az 
Ebrot. Ebben az útban látni fogom Spanyolországnak 
csaknem valamennyi folyóját. 

Végre, a mi jobban érdekelt. A három hajóra oszló, 
latin kereszt formájú burgosi nagyszerű székesegyház 
volt az. Fény ömlött rá a sugaras magasból. Ugy csa
varodik a vonat, hogy kétoldalról, már messziről is lát
hatjuk a kilencven méter magas, két karcsú tornyát. 
Olyan magas a torony, mint a templomnak a hossza. 

Burgos, érseki székhely, a,hasonnevű spanyol tar
tománynak •— mely az egykori 0 Kasztiliának az egyike 
volt - félkörben lépcsőszerüleg épült, 31.600 lakost 
számláló fővárosa. Az Arlanzon folyócska megy mellette 
el. Egy jókora pataknak látszik most, de mondják, mikor 
kikel az ágyából, félnek tőle a burgosiak, mert már 
többször megrémítette őket. 

Szeszélyes az itteni időjárás, hideg szelek fúnak a 
hegyekről, Spanyolországnak egyik leghűvösebb helye 
Burgos, olykor június végén is hó esik. Talán az itteni 
időjárás edzette meg a kemény vitézt, több mint vitéz, 
hős, több mint hős, kiváló hőst, (Campeador a mellék
neve, mely csataismerőt jelent) Don Rodrigo Diaz-t? kinek 
arab neve Cid. (Ur.) Mi magyarok is ezen nevén, (Szid
nék ejtve) ismerjük. 

Bölcsője itt ringott, csontjai — ide-oda hurcolás 
után — félszázad óta a burgosi városházában nyugszanak. 
A városban szobra is van. Idők multán, a mennyiben a 
hősnek képe belefér az útirajzok kicsi keretébe, ismer
kedjünk meg vele, kinek a király unoka húga, Ximena 
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(Hiména) volt a felesége. Dalok, mondák hangzanak és 
szólnak a híres, nemes, bátor vitézről. Nálunk Thaly 
Kálmán, Győry Vilmos, Beksits Gusztáv fordítottak Cid-
románeokat A hős, bizonyára maga sem sejtette, mennyire 
lesz megörökítve emléke és minden Jetté, a nép, sőt 
idegen nemzetek fiainak az ajakán. Örök emlékezetű 
ember lett. 

De azért két kulacsos vitéz volt őkelme, rajta nem 
egy könnyű folt, sőt nehéz is. A mint az érdeke kívánta, 
egyszer a keresztények részén harcolt a mórok ellen, 
a kik féltek a neve hallatára is. A spanyolok Hunyadi 
Jánosa volt. Máskor a mórok soraiban küzdött a keresz
ténység ellen, ugy, hogy a királya, IV. Alfonz, hol el
kobozta a birtokát, hol meg vissza adta neki, mikor 
rászorult az értékes erőre, sokszínű emberre. Cid végre 
Valenciát meghódította magának. Ott sok kincset talált, 
keresztények és mórok ellen védi s megtartja azt. 
Valencia e szerint Cid városa lett, miként a város teljes 
címében áll: „Az igen nemes, tekintetes, ősrégi, hű, 
kitűnő, előkelő, nagyságos, méltóságos, bölcs, koronázó 
és soha eléggé nem dicsérhető Valencia, a Cid városa." 
Sajnálom, hogy Barcellonával, Zaragossával nem láttam 
Valenciát, melynek hosszabb a címe mint Madridé, régibb 
a város is. Koronázó város is volt, mint a spanyol
országi legtöbb nagy város. Vándorolt a királyi szék, 
mint Olaszországban. A spanyol városoknak egymás iránti 
féltékenységét, áskálódását szüntette meg II. Fülöp, kit 
prudente, okosnak neveznek, mikor valamennyit mellőzve, 
a kicsi, akkor még nagyon kicsi Madridot tette meg az 
ország fővárosának, királyi székhelynek. De megnőtt 
háromszáz év alatt, túlszárnyalta valamennyi spanyol 
várost, látni fogjuk. 

Térjünk Cidre vissza, Nem reges alak. Nagy akarat
erő, vasember. A spanyol nép Ruy-nak nevezi közön
ségesen s ma is emlegeti, mikor tizenöt ellen harcolt 
egymaga, ezek közül tizenkettőt leterített, a többi három 
megszaladt tőle. A nemzeti költészet sok csodadolgot 
mesél Cidről, legyőzhetetlen lándzsa-erdőjéről. Egész 
irodalom van Don Rodrigo Diaz de Vivar-ról. Megtudjuk, 
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hogy jelleme nem volt ment. rikító foltoktól, őt magát, 
hiú számítás vezette. 

Kezembe veszem a kiválóan szép, a tiszta gót 
építészetben első műnek mondható biirgosi székesegyház 
rajzát s egyeztetem az eredetivel a művészi kivitelű 
gótika vak melynek az alapjait még 1221. évben rakták 
le III. szt. Ferdinánd1) spanyol király és Maurieio püspök. 
Mikor végezték be? 1567-ben. A kő anyaga fehér már
vány, melyet az idő nagyon megbarnított, hiszen a fen
séges templomot háromszáz évnél tovább építették a 
kitűnő mesterek. A nap élénk világításában jól kiveszem 
a díszhomlokzatot, az oszlopos csarnokokat, az ablak-
rózsát, a hegyes ablakíveket, a nyolcszögletes kupolát 
és az áttört mívű toronyhegyeknél magasabban emelkedő 
szent jelvényt. Remek építkezés valóban, bámulatos az 
arányokban. Abból az időből való, mikor legszebben 
virágzott a gótika, a mely szép építkezést nem multa 
még fölül semmiféle jobb ízlés. A kupola nem alkatrésze 
a gót építkezésnek, de itt szépen beleilleszkedett abba. 

Számlálom a tornyokat, kisebb-nagyobb, van rajta 
vagy negyedszáz, párosan és csoportosan álló, átlátszó. 
Van közöttük több, legtöbb a homlokzaton, azután a 
középrészen, végre a templom hajók végén. Három részre 
lehetne széttagolni ezt a remekmívű nagy templomot, 
mindenik rész egymagában állva is, igen szép templom 
volna. 

Ebből a templomból indultak ki a; spanyol királyok 
és vezérek a mórok ellen harcolni. Énekelték a Veni 
sanctét s megtérve a Te Deumot. Elképzelhető, milyen 
fényes egyházi szertartást lehet a térékes szép templom
ban kifejteni, szent pompát. 

Olvasom azután a székesegyház leírását, belső dí
szeiről a művészet csodaalkotását, és elgondolom, mégis 
csak nagyobb volt abban az időben az emberek vallá
sossága, mint a mai önös, rideg, felfuvalkodott világban: 
aligha bírnánk most összehozni annyi áldozatot. Abban az 
időben, mikor az emberek többet adtak a vallásra, jobban 

*) II. Ferdinánd nevet viselt mint Kasztilia királya. 
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is megbecsülték annak szolgáit. Éppen Burgos mellett, 
alig másfél kilométernyire van egy régi apácazárda, 
melyben több kasztiliai király és királyné nyugszik, de 
nem erről nevezetes a zárdáról, hanem arról, hogy a 
zárda főnöknője, egykor, a királyné után első asszony 
volt az országban. Lebecsülik az emberek igen sokszor 
a középkort. Majd meglátjuk a szabad tanok, a vallás 
kicsinylése, miféle gyümölcsöt fognak hozni az emberiség 
életfáján. Az egyik, már is nagyon fanyar ízzel kínál
kozik. Megvalósodnak az életben az eszmék, törekvések 
és a tan, mely a társadalom jólétét a vagyon-, polgári 
állás- és munka egyenlőségében keresi. A rombolást, 
melyet hoz magával az uj törekvés, ki mérhetné meg 
előre ?! f 

Tekintetem ismét visszatér a burgosi főtemplomra. 
Már az igaz, hogy a katholikus egyház a művészetet, 
mesterséget olyan magas fokra emelte, hogy azt eddig 
nem lehetett fölülni ülni; táplálkozhatnak a meglevő 
anyagból minden nemzetek a világ végéig. Utalok csupán 
csak a római szt. Péter templomra, a milanói dómra, 
Raphael, Michel Angelo, MurilJlo festményeire. 

Olvasok tovább az arányokkal ékeskedő, suly-
tömegeire nézve kiszámításon alapuló burgosi templomról 
sok szép dolgot. Y. Károly') olyan ékszernek mondotta 
azt, melyet zár alatt kellene tartani. Angyalok, nem 
emberek készítették, mondta II. Fülöp, a ki ugyancsak 
értett az építkezéshez. Rátérek. Kővé vált dícséneknek 
mondta Lorinser Ferenc író és boroszlói kanonok, a ki. 
hasonló sok szépet látott, írt is róluk. „Ebben a dics-
énekben — úgymond tovább - - nincs egy bántó félhang, 
a dalam tisztán, átlátszólag kihallatszik/'* 

Ezen eszmefuttatás alatt a fülledt levegőjű kocsi 
rekeszben, Cid városától messze futott el velünk a gőz-
kocsi, sorban tűnnek el Burgos negyven templomának 
a tornyai, uj tájak, uj látni valók, a vasút és az ország
út keresztezésénél látjuk a népet, a csötlö-botló, mindig 

r) V. Károly római-német császár, (1519—1556) mint spanyol király, I. 
Károly néven uralkodott. Előbbi nevén világ-történelmi, ismertebb alak, e könyvben 
is igy lesz róla mindig szó. 
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fáradó embert, kóróval teli nagy kerekű kis talyigával. 
sovány gebéjének a segítségével az élet terhét tovább 
vonszolni. 

Ráesik a szemem egy - ugy látszik - házaspárra. 
Az apjuk, törődött testű, tűi volt már az élete csúcsán, 
a honnét az útja lefelé vezeti, miként a kocsija most, 
a vasúti töltésről lefelé halad. Az anyjuk, agyonvásott 
cipellőben, rendetlenségben hullámzó ruhában, — az meg
tartja magát, van még rajta szín, szája körül mosoly, 
még jóval innen van az öregsége hajnalától, telt kara, 
hajló derekú, hanem mellettük, az az ékes, frissen fakadt 
tavaszi vadvirág, az, bűbájos vonásokkal, nagyon szép 
volt, a milyen a leány, természeti kelleménél fogva, 
mikor a női kecsesség elömlik az arcán, egész való
jában lenni szokott gyermekéveinek éjjelén, serdült kora 
hajnalán. Örülni lehet az élet rózsaszínével átfuttatott 
ilyen szép jelenség látásakor. A virág legszebb, mikor 
még a tövén van. De menjünk tovább, ez a kis virág 
nem nekünk nyílik, imádkozzék még csak egyideig a 
burgosi templomban a szt. Teréz spanyol szent képe 
előtt. Ott, majd ha ö, a természetes szép, a művészi 
szép képpel összekerül, s megpillantja méltó valaki, 
majd a keblére tűzi a kis virágot. Az angyalképü leány, 
fiatalságának a glóriájában, azután álljon mintát festőnek, 
szobrásznak, Miasszonyunk hasonlatosságára, festő művész 
ecsetétől vászonra lehelve. Azután kívánjunk neki sze
rencsét az életben, a magáéhoz hasonló jó szivet, hű 
szivet. 

Ezenközben eltűnik a szép székesegyház, V. Károly 
és Burgos város címerével, a látnokok-, ősatyák-, lángoló 
angyalok alakjával. Igazán sajnálhatjuk, hogy nem lát
hatjuk a messze híres szép templom belsejét, melynek 
főoltáráról, az énekesek és zenészek emelkedett helyéről, 
sekrestyéjének a kincses voltáról, a burgosi feszületről, 
_ mely állítólag kitömött emberhulla — a templom re
mekmívű ajtairól, aranylépcsőjéről és azokról a híressé
gekről, a kik a székesegyház sírboltjában álmodják az 
örök álmukat, annyit beszél nekünk most egy közénk 
került, szívesen látott spanyol útitársunk, értelmes ur, 
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kedves ember. Ott van úgymond Oid sokpántos 
ládája, is, Herder Cid románca, melyet a hős, 
kővel, homokkal telítve adott burgosi két zsidónak hat
száz márka ezüstért zálogba, mikor harcosok toborzása 
közben rossz anyagi viszonyok közé került, magyarul 
mondva: szorult a kapeája. Érdekesen beszélt végre VI. 
Sándor (Borgia) pápáról, a ki előbb a burgosi székes
egyház kanonokja volt. 

Burgos-toronyváros futólagos látásáról többet lehet 
írni, mint sok városról, mikor voltunk bennük. 



V. 

Burgostól a portugál határig. 
Valladolidról. — Királyi pár egybekelése. — Kalmár fészek. Itt lakott Cervantes. 
— Templom, a mely nem készül el. — A hol Koluinbus meghalt. Emlékezés 
Kolumbusra. — Hálátlan a világ. — Fátlan róna. — A Duerohoz érünk. — Sovány 
föld, nehéz munka. — Medina. ---- Az őrült királynéról. — Színműbe való dolgok. 
- - A sziv szenvedése bíbor-, daróc alatt. — A leoni fensikon. —* Sancho Pansa 
alakok. — Salamancáról. — Két székesegyház. — Egyhangú tájak. — Portugál 

határ. 

f iinak, hogy Burgos mellett sokat vettünk be 
abból, a mi szépet láttunk, megvolt a maga 
böjtje, jelentéktelen állomások következtek, 
melyek még akkor is azok maradnak a tanul
mányozó utazó szempontjából, ha az ide-oda 

elágazó vasutaknak csomópontjává is alakult némelyük. 
Az egykori León királyság Valladolid tartományának 

hasonnevű fővárosába érünk. Vallyadolid, melynek a 
neve az arab Belad Waid-ból formálódott a nép ajkán, 
a mi eredeti értelmében annyit jelent, mint a „helytar
tónak városa." Én azt hiszem, hogy Valladolid, a vallis 
és oletum latin szavak összetételéből ered. Az i l l a t o s 
völgyet azonban most ne keressük. 

Tekintélyes számú (62,000) lélek lakja a várost, 
érseki székhely, termékeny síkság a vidéke. Ferdinánd 
és Isabella, fejedelmi pár, történelmi személyek, a kiknek 
nevével, emlékével sokszor fogunk találkozni, itt ülték 
meg egybekelésüket. Ha rövid ideig is, de Valladolid a 
spanyol világbirodalomnak is volt a középpontja. Elmúlt 
a régi fénye, dicsősége, foszló felhőnek lett az árnyéka, 
kalmárok lakhelye, kereskedők fészke, azonban minden 
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iparkodása ezeknek, nem pótolhatja a város elhomályo
sodott régi fényét, hírnevét. 

Cervantes híres spanyol költő három évig lakott 
Valladolidban a XVI. század legelején. A költő egykori 
lakóháza, romjaiban, állami tulajdont képez most. Gyakori 
eset más-, virágzó nemzeteknél is, hogy a szegény költő, 
életében, alig tud megélni, lakbért fizetni, ha elköltözik 
a házból az örökkévalóságba, akkor aranyos felírású 
vésett kővel jelölik meg a lakóházát. Ezzel kő esik le 
a háládatlan ember szivéről. A magyar írók és költők 
életsorsában több esetben volt ez ugy. 

A városnak a XVI. század végéről való székesegy
háza még most sem kész egészen. Talán nem is lesz 
soha, II. Fülöp alapította, de nem építette föl. Tervbe 
vett négy saroktornyából csak egy állott, az is önmagába 
roskadt. Van tehát máshol is bedőlés, mielőtt meg volna 
az elkészülés, a valladoiidi székesegyház előtt és után 
lassú építkezés, nemcsak a lipótvárosi nagytemplom . . . 

Ez a székesegyház, melyről most van szó, mondanom 
sem kell, a hurgosi után nem igen érdekelt, az egyetemi 
épületen levő szoboralakok inkább, valamint a városban 
az a hely, ahol Kolumbus Kristóf meghalt. (1500. május 
21.) A város egy szűk utcájában levő, romladozó házon 
van erről az emlékkő. Időközben Valladolid is halott vá
ros lett. 

Kolumbus tulajdonképpeni hazájában járunk, szűk
szavú életrajzban emlékezzünk meg tehát a nagyvilágnak 
erről a fiáról, a ki az ismert földrészeket megtoldotta 
egy nagyon nagy, eddig ismeretlen földdarabbal. 

A genuai posztőszövő fia, hivatásszerű hajós volt, 
Izlandig és Guineáig terjedő utai után, az agyában meg
fogamzott gondolattól nem tud szabadulni. Genuában, 
Lisszabonban, Angolországban, Spanyolországban segélyt 
keres felfedező útjára. Őrült kalandornak nézik. Kap 
mégis három kis hajót és százhúsz embert Isabella 
királynőtől. Elindul 1492. évi augusztus 3-án Pálos ki
kötőjéből a spanyol partokról és 1498. évi március 15-én 
oda vissza is tér. Amerika, az uj világrész, föl volt 
fedezve. Mikor spanyol grand lett, tizenhét hajóval és 
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1500 emberrel indul újra útnak ugyanabban az eszten
dőben. Folytatja a felfedezést. Sikerül. Végre 1498-ban 
harmadszor kel útra, de vele ment már az irigység, 
mely fogolyként hozta haza. Igazolva magát, újra kel 
az útra. Haza is került faradtan, utolérte a halál. Az 
egész világ hálája szállt vele a sírba, ö maga csalódottan 
és megtört szívvel. 

Háládatlan a világ, az amerikai további felfedezők 
iránt, a kik jelentős szerepet vittek és a kiknek a 
munkálkodása az egész emberiségre kiható volt, nagyon 
hálátlan volt. Bodabillát vizbe fojtották, Raleight föl
akasztották, Cortezt elcsapták az állásából, Ojeda nyo
morúságban halt meg, Pizzarot meggyilkolták, Novarezt 
börtönre vetették, ott halt meg. Rolroliut, Waltert, Bal-
bout, De Loto-t is hasonló vagy még rosszabb sors érte. 
Legutóbbi az őserdőben veszett el, a Mississippibe dobták 
holttestét. 

Kolumbus mellett a másik nagy férfin, a kiről az 
emlékezés szól és a kinek nevéhez fűződött a spanyol 
nemzet sorsa akkor, és a kivel találkozott Kolumbus a 
spanyol udvarnál, Ximenes (Himénesz) bíbornok volt. 
Mind a ketten fejezeteket írtak a világtörténetbe. A 
főpap, az egy lehanyatlott korszakról írt. Kolumbus egy 
uj világot rajzolt meg. 

Vallidolidot elhagyva, a városhoz kötött emlékeket 
elmondva, fátlan nagy rónán, egyhangú kövecses vidéken 
haladunk keresztül. Mintha valami sivatagban járnánk, 
szivünkön árny borong. Öszvéres vándorkereskedőket 
látunk. Szűkölködő dologban járnak az emberek. A 
spanyol közmondás azt tartja: „ha egy pacsirta átrö
pülni akar Kasztilián, élelmét is magával kell vinnie." 
Eszembe jut mérhetetlen előnye hazánknak. 

A Duerohoz érünk, de az egész útvonalon Kolum-
busról szól az ének közöttünk el egész Medináig. 

A földeken látjuk a spanyol parasztot munkájában 
izzadni. Lehangoló tájak síri zordonsága, Bizony nehéz 
a kövecses talajból — melyet szétomlott hegygerincek 
törmeléke borit — életet kihozni, de a haza, az keblén 
melenget mindenkit ha dúsan, ha szűkösen táplálhat. 
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Nincs erdő, nincs lecsapódás, nincs termékenyítő viz, a 
mely nélkül lehetetlen a napsugár, nehéz fáradsággal 
kell előszerezni az aszalt mezőből még azt is, mi a 
baromnak kell. A nap heve fűtő kemencéket csinál a 
sárgán izzó kőtuskókból, csira élesztésre túlságos a 
melege. Sovány a föld, sovány a röghöz kötött népe is, 
melyet nem táplálhat. A kecskének sincs mit meglegelni. 
A vonó baromnak is csak zsákolt szecska, mesterséges 
takarmány jut, a szárnyasoknak oesu szem a forró 
napsütéses, siralmas tájon. Sehol árnyékos liget, termé
keny gyepsziget, csak viz nélkül tenyésző sivatagbeli 
növényzet a kiaszott földön. Erre, az élet vékony ere, 
Thomas-salak, szuperfoszfat nagyon elkelne a földekre, 
mert tűrhetetlenül szűkes az életmód. Ez a Medina, 
melyet mi most érintünk, nem tudom attól a Medinától 
vette-e a nevét, a hova Mohamed futott, mikor Mekkából 
kiűzték, csakhogy ez a spanyolországi Medina, „del 
Campo" közelebbi megjelölést kap még. Itt van a vasút 
elágazása Madridba és Portugáliába, azért valamivel 
jobb vasúti vendéglője van. Futottunk mi is á la Mo
hamed ebbe a mi Medinánkba, kergetett az éhség. Uj 
erőt szereztünk, öntöttünk fölibe jóféle spanyol bort. 
Ezután álljon itt egy történelmi visszaemlékezés, érdekes, 
habár szomorú. 

Medina del Campo volt az a város, a hol egy ud
varban hált meg egyszer egy spanyol királyné, didergett 
és fázott. Nem akarták kiengedni a városból a királynét. 
Előzmények nélkül el sem mondhatom sebtiben és rö
videsen ezt a történetet. 

Juana, vagy Johanna. Állapodjunk meg tehát kissé 
ennél a névnél, ennek a névnek viselőjénél s a vál
tozatossággal teljes spanyol történelemben lapozzunk. 

Arról szerezünk ezúttal tudomást, hogy hajdankorban 
milyen sokat engedtek meg maguknak a királyok és a 
királyi házból származók, a nép mennyire teljesítette 
minden óhajtásukat és akaratukat, még akkor is, mikor 
valamelyiknek elborult az elméje, őrült volt a korona 
viselője. Bíborból nincs kényszerzubbony. 

Juana, Katholikus Ferdinánd és Isabella király-párnak 
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volt a szerencsétlen gyermeke, és anyja V. Károlynak. 
Keik hogy érdekeljen minket ez a történet, mert hazai 
történetünkkel kapcsolatos. 

I. Szép Fülöp spanyol király, I. Miksa német csá
szárnak és Burgundi Máriának a fia volt. Fülöpnek a 
fiai mint mondám, V. Károly és I. Ferdinánd voltak, az 
a Ferdinánd német-római császár, a ki magvai- király is 
volt ugyanezen a néven. 

Juana (Janka) férje Szép Fülöp volt. A nép a ki
rálynak a „szép" jelzőt nem a szépsége végett adta, 
arcképei legalább nem engednek arra következtetni, 
hanem valószínűleg a féltékeny királynétól tapadt rá a 
jelző. 

Szerencsétlen fejedelmi házaspár volt ez. A szeren
csétlenség a trónokat nem kerüli el, sőt gyakran föl
keresi. Fülöp a nejét nem szerette, mindenképpen mene
külni iparkodott melőle, mert a királyné, habár nem 
minden ok nélkül, folytonosan üldözte a féltékenységé
vel. A gyanú ölte. Kérés-könyörgés dacára, minden 
rábeszélés ellenére elment Fülöp, Flandriába és Spanyol
országban visszahagyta az áldott állapotban levő hitvesét, 
a királynét. Nem lehet állandó a bolyongó ember sze
relme. A királyné reménysége mindinkább szétfoszlik. 
A sok bú és fájdalom őrülésbe kergette az elhagyott 
asszonyt. A sok sírástól homályt fogott szeme. Hajón 
akart férje után menni, de a két ország között dúló 
habom megakadályozta őt ebben az elhatározásában, 
szóval nem engedték. Eközben az őrülése nöttön-nőtt 
őrjöngeni kezdett. Az udvaron aludt hidegben, mikor 
nem akarták Medina del Campoból kiereszteni. Mikor 
meglátta az urát, még erősebben tört ki rajta az őrület. 
A ledér Fülöp, heves szerelemre lobbant egy szőke fürtű 
szép leányba, nejének a magával hozott udvarhölgyébe 
szeretett. Juana levágatta ennek a szép szőke haját, 
mikor megtudta, hogy a királynak a haj tetszik, sőt a 
körmeivel, ezzel az általános női fegyverrel, barázdákkal 
szántotta végig a szép leánynak az arcát. Fülöp dühös 
lett, Juana pedig jajgatott, haladt tovább az őrület 
utján. 
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Fülöp, nem tudván beleilleszkedni az élet rendjébe, 
erősen dőzsölt Burgosbam meghűlt, s ifjan, tragikus ha
lállal halt meg (1506) huszonnyolc éves korában. Az 
örült asszony, férje beteg ágyánál virrasztott, kiapadtak 
könyei azóta, hogy Szép Fülöpöt egy szép belga leány
nyal ölelkezni látta. 

Juana, Fülöp korai kidöltén búslakodva, folytonosan 
imádkozott az elhunyt lelki üdveért s gyűlölt minden 
nőt. Fölnyitatta az ura koporsóját, meggyőződést akart 
szerezni arról, hogy a hullát nem lopták-e el a szeretők. 
Vitték azután Fülöp holttestét Torquemadára. Juana 
parancsolta, hogy a szállítás éjjel történjék a sötétben, 
mert Fülöpje halálával leáldozott az ö napja. Asszonynak 
nem volt szabad közelíteni a holt testhez, mert félté
kenysége a halálon túl is kínozta. 

Dögvész miatt hegyek közé terelték Juanát, oda is 
magával vitte a holt testet. Ttközben, gyászát vive a 
koporsó után, egy templomban helyezték el azt éjjelre, 
de onnét is kihozatta, nehogy valaki ellopja s a láz 
őrületében szabad ég alatt esőben töltötte az éjét a 
koporsó mellett. Reggel, emberei által megnézette, meg
van-e a test? 

Ilyen szerencsétlen koronás asszony volt Juana, a 
ki végső napjaiban, fékevesztett őrjöngésében, sötét 
szobában agyon kínozta magát. Bíbor, daróc alatt egy
képpen szenved a szív, a szerencsétlenség mindenütt 
utói éri az embert, előle nincs menekvés a trónon sem. 
A félisteneknek tartott személyek is gyarló emberek. 
Poruk helye tovább marad megjelölve, igaz, nehezei)!) 
darabb kő nyomva őrzi, de az idő szele az alól is ki-
söpri a királyi hamvakat, ha azokat valamely ellenség 
már előbb szét nem szórta, tűz, víz meg nem emésztette. 
A föld pora, mely ránk tapad, őseinknek málladéka. A 
nemesség, csak földi cím, rang, ez a legideiglenesebb 
valami, gyakran még a halál előtt enyész. A dolgok és 
események megismétlődnek az életben és történelemben, 
vándorolnak egy nemzettől a másikhoz, egyik, uralkodó 
családtól a másikhoz. 

A háborodott lelkű királynéra ráfordul még a be-
Yértesi Spanyolország Portugália ^ 
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szed sorja Granadában, a hol porlik teste. A Medinától 
Salainancáig a leoni fensíkon húzódó útvonalról írni 
nincs. Unalmas rónaság, melyen gabona terem ugyan, 
de én annyira letarolva láttam ezt a vidéket, hogy ter
mékeny voltát alig bírom elhinni. Fölcifrázott öszvéreket 
látok az átmentén nagyobb számmal. Ugy veszem ki a 
robogó vonatról, hogy birka módra vannak megnyírva, 
Kasztiliai paraszt emberek, Sancho Pansa alakok nyar
galnak az utón, szamáron. 

Salamancánál megállunk egy kissé, mert ez már 
nagyobb város, egyetemi, 22,000 lakossal. Mellékes, 
hogy ez is egy tartománynak fővárosa, • hogy püspöki 
székhely, inkább a történelmi visszaemlékezés az. mely 
figyelmünket magához vonja, leköti. Mikor még Krisztus 
előtt Salmanticának hívták, Hannibál hódította meg. Hol 
van ilyen régi város? melynek rengeteg a története. 
Egykor „Kis Rómának" nevezték, a tudományok és mű
vészetek anyjának. Az egész környéken nincs város, 
még se haladt előre, inkább hátra; van az ugy; most 
meg alszik. Tízezer egyetemi hallgatója négyszázra apadt 
le. Lapos sapkát viselnek. A salamaneai egyetem egy-
időben mindjárt a párisi után következett, most, nagyon 
messze áll tőle, manapság sem a tanárai, sem a tanulói 
nem vernek föl nagy port. 

Salamanca látta a mórokat falai között, pusztult a 
spanyol örökösödési háborúban, a spanyol szabadság
harcban, parancsolt benne a francia, sőt rabolt benne. 
Ki győzné részletezni ezeket az embertelen dolgokat, 
vad tetteket? Egy másik vad dolognak a tanújaként áll 
a Plaza de Toros. Ennek ellenében székesegyháza, kettő 
is van, az tij és a régi. Mind a kettő nevezetes. Az uj, 
meg a nagy gót székesegyház is még Amerika felfede
zésének az idejéből való. A hosszantartó építkezés kö
vetkeztében többféle izlés váltakozik rajta, tornya száztíz 
méter magas. 

A régi székesegyház, mintegy háromszáz évvel még 
előbbi keletű, három méter vastag faláról Salamanca 
erősségének — Fortis salamantina — nevezték. Elbir 
még sok időt. Cidnek a hadi keresztjét őrzik benne. A 
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templomok, a három halmon épült várost körülvevő 
tálak közül is jól látszanak. Római hídja is van a vá
rosnak huszonhét ívvel a Duero vízkörnyékéhez tartozó 
Tormes folyócskán át, de, hogy a rómaiak óta hányszor 
javították, újították meg a hídnak részeit, hallgat arról 
az évkönyv. A város egy magas fensíkon fekszik, azért 
alacsonyaknak látszanak a havasok. Egy 450 méter 
hosszú vashídon robogunk át. 

Egyhangú tájak, sivatag tisztások nyílnak meg előt
tünk, forró a légfuvalom. Helylyel-közzel néptelen vidé
kek következnek, melyeket fölváltanak falvak és vi
dékies jellegű tucatvároskák, tengő-lengö ipartelepek, 
lustálkodó dombok. Csatahelyek, melyeken dúlt a háború, 
sűrűn omlott a halálos zápor, melyekhez fűződnek meg
rázó eseményekkel teljes történetek. A hol küzdöttek, a 
hol dörgött az ágyú, csattogtak a fegyverek, sorra, 
rendre hullva a hadfiak, ott leltek örök nyughelyet 
hamvaik. A drága fegyverek, melyekkel küzdöttek, olcsó 
vasak lettek, elette a rozsda. Végre elérjük a spanyol 
határvárat, melynek elhagyása után átlépi vonatunk a 
portugál határt. 

é 
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A spanyol vasutakról. 
Nagy kínnal, nagy bajjal. — Sok a kívánni való. — Apró vasutrészek. — Csak 
spanyolul tudnak. — Boldog ember. — Ezren fölül kilométer. — Elmúlt a tengeri 
fürdő hatása. — Zsúfolt kocsik. — A hadjáratból visszatérők. — Nem szeret 
katonának állni. — Sovány földek. — Vándorművész. -— Szűk helyek. — Szives 
kinálás. — Esznek és szemetölnek. — Nem falánk, nem részeg. — Nem lehet 
mosdani. — Vonatsebességek. — Nincs hordár. — Nem lehet rájuk bízni. — 
Hiányos jelzés. — Udvarias kalauzok. — Rossz világítás. —- Kukucsálás. — El 
vannak látva tűzszerszámmal. — Ennivaló, ennivalók. — Szétszedik az embert. — 
Sok és nagy fáradsággal. - Nem volna jó ismételni. - Kevés az, mit látunk. 

•-- Elmélkedem. 

\zt mondtam előbb, hogy Spanyolország éjszak-
nyugati részét á t s z e l j fik. A tapasztalás meg
mutatta, dehogy s z e l t ü k, dehogy vágtuk 
keresztül, csak átvergődtünk ezen az ország 
részen valahogy, cammogtunk. 

A spanyolországi vasutakra ráillik a Nagy Kikiiida 
és Nagy Becskerek közötti útvonalon közlekedő kocsik
nak az N. K. N. B. kezdő betűkből álló fölirása, a mely 
hetük inkább azt jelentik, hogy: „Nagy kínnal, nagy 
bajjal" - vánszorog tovább. 

Ezen bevezető sorok után közmeggyőződésből szól
junk tovább egyetmást a spanyol vasutakról, anélkül 
tehát, hogy a teljes kényelmet szereti) újkori utazók 
s utleirók túlozásába esnénk, anélkül, hogy a spanyol 
vasutakat csiga lassuságuaknak mondanánk. Festéshez 
elég a jellemző szín, nem kell a kirívó. 

Általában véve a spanyolországi vasutak s azok 
kezelése, sok kívánni valót hagynak. Ennek egyik okát 
főleg abban találom, hogy az apró vonalrészek, több 
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részvénytársaságnak vannak kezében, a mely társaságok. 
pénzcsoportok, a helyett, hogy egyesülnének s egyöntetű 
eljárást teremtenének meg. széthúznak, dacolnak egy
mással: ennek a fonák eljárásnak a levét, az utas Issza 
meg. 

Az alkalmazottaknak nincs egyenruhájuk s a spanyol 
nyelven kívül csak kivételesen tudnak mást, ebből az 
utasnak sok kellemetlensége, íenakadása támad, melyet 
máshol, a hol a vasúti tisztviselők legalább még csak 
egy világnyelvet beszélnek, könnyen lehet elkerülni. 
Pedig mennyi kérdezni valója akad., még annak is, a ki 
elég járatos az utazásban s a különböző kalauz könyvek. 
forgatásában, azt csak az tudja igazán, a ki a spanyol
országi vasúti vonalakon utazott. Bizony nem nagy hasznát 
lehet venni a Guia-nak, mint ők. a menetrendes köny
veket nevezik. 

Világlátott, de már egy kevéssé utazott emberről 
is gyakran mondják azt, hogy boldog ember! Van abban 
valami, de a boldogságból sok leszámítandó van. Hogy 
minél teljesebb képet adjak a spanyolországi utazásomról, 
megjegyzem, hogy Irun spanyol határállomástól, Villar 
Formoso, portugál határállomásig (J3tí kilométernyi az 
ut. Ehhez jön ínég a portugál földön, mint látni fogjuk, 
kevés híján félezer. A nap, szeptember végén is erősen 
tűz, a köves talaj éjszaka is sugározta ki a hőt. Az 
ország nagy, elnyúlik akár mint Norvégország: egész 
nap a vonaton vagyunk, mégis alig látszik a földabro
szon, hogy mentünk előre. Budapesttől Lisszabonig ren
geteg az ut, ha oda akarunk érni, sietni kell, az időből 
nem. sokat lehet vesztegetni útközben, meg azután határ
időhöz is volt kötve a megjelenésünk Lisszabonban. 
Utaztunk tehát egyfolytában két napig és két éjjelen 
át. Meresztette a mozdony, tüzes vörös szemét. A biar-
ritzi és san sebastiani tengeri fürdőzésnek elmúlt minden 
hatása. 

. A kocsik zsúfoltak voltak, a 400 kongresszusi tag
nak legtöbbje ezeken a vonalszakaszokon jött az utolsó 
két napon. Örülnünk kellett, hogy külön kocsikat kap
tunk s nem kellett a spanyol katonákkal, sápadt, fakó 
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areu. kórsujtotta emberekkel egyben ülni. a kik a kubai 
bábom füstfelliőiből kerültek haza azidöben, lősehbel 
elgyötörve, lerongyolva, bénára lőve. sőt önmagukba 
rogyva. Hogyan néztek ki a nyári bő-, fehér-, piszkos 
nadrágban ! Nyáron, vászonban járnak a spanyol katonák. 
Milyen mások a mi magyar katonáink a szükvégü posztó 
nadrágban. Sajnálatos volt nézni a sok fiatalt, hogyan 
vette le őket erős lábukról a sárgaláz, a íebre amarella 
gyilkos lehe, mely az ajkukat elintette, mellükre ólmos 
nehézséget rakott. Rosszabbul jártak, mint bajtársaik, a 
kik rövid kínnal jutottak a tűzokádó páncélos hajóról 
a hullámsír fenekére. A lecsüngő, duzzadt alsó ajkuk 
enyhülés után vágyott, zsúfolták a katonákat rekeszekbe, 
fegyverestől, borjústól. Meleget éreztem, mikor rájuk 
néztem, a kik az emberirtó betegségben sínylődtek. Bor
zalmas látásukra, megmozdul az érző emberben a lélek 
és a vér. Az emberölés borzalmasságát látva, írmagostól 
szeretnők .kiirtani a vészes háborút. Bgynémelyik legény
kének még alig ütközött a bajusza, már is a hátainak 
eljegyezve, nyomorúság fia lett. Súlyos betegséggel 
küzdve, rohamosan csökkentek az élettünetei. A túl
világhoz közelebb volt, mint ehhez, ugylátszik, hogy a 
halál gondolatába belenyugodott. Nemsokára gurulni fog
nak a könyek érte. Szánalmas emberek. Nem valók már az 
eke szarvához, műhely asztalához. Az öreg Spanyolország
gal elbánt az ifjú Amerika, pedig bátor a spanyol katona. 
Nagy liálátlaiiság a felfedező ország iránt. Egy tiszt, nem 
öreg, elgyötrött, nyugdíjba kéredzkedik. Mi, a kik nem vet-, 
tünk részt a világ fölosztásában, talán nem is tudjuk elkép
zelni, milyen nagy kár egy ilyen gyarmat elvesztése! A hadi 
költségekre, engedélyezett féljegyülikre, nekünk is kellett 
fizetni hadi pótlékot, 33 3

3 százalék impöt de guerre-t. 
Nem szeret a spanyol, katonának állni, csaknem erő

szakkal viszik el az újoncot, tépik le az anya öléről, 
választják el a kedvesétől. Aféle gyűjtő vonatokra szedik 
őket össze s viszik karhatalommal a rendeltetésük he
lyére. A buesuzkodással járó szívtépő jelenetek a vonat 
elindulása után megszűnnek. Kezükbe veszik a guitarrát 
s hamar megvigasztalódnak. A fiatal ember, a ki nehezen 
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vált el az. otthonától több esetben haza se tér. a lázas 
kamaszévek átélése után valamely városban teremt ma
gának uj ^ családi kört. A hosszas katonai szolgálat alatt 
..mindenféle szerelemnek vége szokott lenni." 

A nagy emberanyag szállítása miatt pontos vonat
késés minduntalan. Lelkünk majd kiszakad, a várako
zásban. A kisszerű, mondjuk nyomorúságos és piszkos 
vasúti vendéglőkben - - fatetős silány házak - - minden 
falat elkapkodva, a közelben, se bolt, se piac. Segítsünk 
magunkon, hogy az Isten is megsegítsen. Vigyünk ma
gunkkal ennivalót, bádogdoboszolt halat, őnlevélbe hurkolt 
sajtot. Az élelmiszerül bevett erős spanyol bor még 
növelte a testi hőt, mely azután ernyesztett. Örültünk, 
mikor egy uj épiiletü indóházba jutottunk, mert némely 
vidék -olyan siralmas itt, hogy inkább eltaszít magától, 
mint vonz, a nép se tud a földön megélni,, bojtorján se 
terem a szamárnak, gyarmat pedig volt, nincs.,.' Ügetve 
fut végig egy sovány, agyagos sárga földön a szaiiiársor,' 
nehogy utolérje az éhség. Vasút dacára is látunk akár
mennyi ilyen, állatháton való áruszállítást. Szamár
karaván. 

A vasúti kocsikban vendégül szegődött olykor egy-
egy vándorművész, korhadt hárfával, repedt, lantforma, 
húros hangszerrel, melyet guitarranak neveznek. Akár
hányszor látjuk ezeket a muzsikáló koldusokat a vasúti 
kocsikban. Mindig akad egy kis keresetük. Hallgattuk 
egy ideig a gitár-pengést, a hárfahangot, azután kites
sékeltük a zenélőket, mulattassanak másokat is. A spanyol 
mindig ad. Azért, hogy a bikaviadalt kedveli, jószivü ez a 
nép. Él-elnéztem, a vasúti kocsiban, milyen türelemmel 
hallgatta egy-egy rózsaszínű esöpségnek a torkaszakad
tából való sivalkodását, rugkapálását milyen édes mo-
solylyal kisérte. 

Az orleansi vasút kényelme, álomban sem jelentkez
hetett. Ülve, a vonat által rázva, jegyért a kalauz által, 
uj jegyváltásért egymást felrázva, vájjon ki alhatnék ? 

A viteldíj drágasága mellett a koesiszakaszok szűkek, 
piszkosak, többnyire fej- és kartámaszték nélküliek. Egy 
útitársam ülve alszik, elnyomta a buzgóság. A "benyomá-
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sok lepattantak róla. mikor nyugalmat kért a faradság. 
Itt az a szokás, hogy a kocsikban esznek, isznak az 
emberek. Fűzfavesszőből font nagy kosárral hoz ma
gával élelmi szert egy többtagú család. Szétálló, kitömött 
zsebek. Alig hangzott el az ajkakról a Buenos dias, (Jó 
napot!) dugaszolta ki az öreg a boros üveget, vette elő 
a poharat: alig nyitotta ki az anyjuk a batyut, teritette 
szét a papirost, melyben sült, nyalánkság vagy gyü
mölcs, talán még gótai nyelvkolbász is volt. A szeletelő 
kés használatba vétele után megkezdődött az ismerkedés, 
kínálás, szíves beszéd kíséretében. Udvariasan meg lehet 
köszönni azt, a mit fölajánlanak. A kimondhatatlan nevű 
ételekre el lehet mondani: Chacun a son gout 

Az aranyalma és a vérpiros színű gránátalma héja, 
a besavanyított olajbogyó magja, a zöldségek levelei 
halomra, padolat rács közeiben gyűlnek, csont is akad 
bőven, mert a léghuzam miatt az egyik oldal ablakait 
nem mindig lehet leereszteni, kidobálni rajta a héjakat. 
Annál jobban lehet olvasni az üveglapon, a gyémánttal 
bele karcolt neveket. 

Azok után, a miket a spanyolok utközi evésérők 
ivásáről mondtam, senki se következtessen falánkságot 
az evésben, hajlamot az iváshoz. Ne bizony. Mértékle
tesen él a komoly, sőt komor, mély szenvedélyű spanyol, 
keveset eszik, iszik, nem részegszik. Ha valakiről azt 
mondják: részeg, annyi, mint a mikor nálunk azt mondják: 
zsivány vagy gazember. 

A második osztály kocsii olyanok, mint nálunk a 
harmadik osztályé, de még ha csak olyanok volnának; 
nagyon szűk hely jut a podgyásznak, ez pedig csak 
kövéredik útközben képektől és a képes lapokkal ellá
tott könyvektől nehezedik. Némely rozoga kocsiban pod-
gyásztartó sincs. A spanyol ember, asszony, sok málhával 
jár. Nem csak a hálók, a padok is tele vannak, sőt a 
lábnál is minden hely elfoglalva, ezeken keresztül kell 
bukdácsolni ki-bemenéskor. Ládák, batyuk, csomagok, 
katulyák, — élelmi szereknek, bornak, kenyérnek. Ágyne
műt is láttam akárhányszor magukkal cipelni, cókmók-
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térségben. Eletsora mindjobban Délre tereli s Madridban 
bele szeret egy kasztiliaí szép leányba. A frigyből János 
Jenő születik. Atyja a saját mesterségére akarja fogni, 
de őt, a ki az örökkévalóság csíráit hordozta magában, 
vágya az irodalom felé hajtja, őrszelleme őt a cserág 
és babérlomb felé tereli. Huszonhárom éves korában már 
ünnepelt színműíró, szépen szárnyal sokágú irodalmi 
működésében. Az asztalos műhelyt rangos hivatal kár
pótolja bőven. Nem csak írt spanyol nyelven, de a 
spanyol irodalom legszebb termékeit át ültette német 
talajba. Hírt, dicsőséget szerzett a nemzetének, meg 
használt is. Nagy életkort ért szellemi képességének 
teljes erejében. 

A spanyol irodalomban jó hangzásúvá vált, csillogó 
nevek között, a közélet országos hírű munkásainak az 
oldalán, 'kiknek egész élete nemes törekvésben telik el, 
most Echegaray József költő, író, politikai hírlapíró az 
irodalom első képviselője. Az első nagyságú csillagot, 
eszmei értéket ismerjük mi is magyarok, a nemzeti 
színház előadásaiból. Nagyhatású drámák. Legjobban 
beszélnek a színdarabjai. Kifejezéseinek szép köntöse 
van. Vannak színei, az érzések finom árnyalatainak festé
sére. 1905. évi márc, 19-én egész Spanyolország ünnepelte 
a spanyol irodalom atyamesterét azon alkalomból, hogy a 
Nobel irodalmi díjat Mistral és ö között megosztották. Nem 
közelíti meg az elmúlás, eszméi szárnyakon terjednek, szív
ből szívbe szállnak. Mélységes lelkitudással, a zengzetes 
spanyol nyelv szókincsével sok első rangú irodalmi mű 
kerül ki Spanyolországból. Nevesebb emberektől érdemes 
munkák a tudomány tisztes csendjéből. Törik a nemzeti 
művelődés útját. Érdekfeszítő lovagregények, a korábbi 
időre tolódó nagy szerelmekről. A regényköltészet honában, 
élénk tollak álomképeket elevenítenek föl, rajzanak a kép
zeletünkben. Sok jó író van Spanyolországban, biztosnál 
biztosabb, erősnél erősebb, nemzetük élére állott tehet
ségek, kikre nagy eszmék kergetésében a jó barátok 
bámulattal tekintenek, irigységgel az ellenségek. 

II. Fülöp a hatalmas király, mikor fővárosnak szűk
nek találta a sziklás, kicsi Toledot, hogy a Spanyol-



5s A spanyol vasutakról. 

minden álloniáson őgyelgő, borravalóleső. fölismerhető 
jelük a rongyosság. Csőcselék, koldus fele emberek ezek. 
a kik lábatlankodva árasztják el az indóházakat. A spa
nyolországi koldusokról azonban nem lehet abban a cikk
ben írni. mely a vasutakról szól. mert nagyon hosszura 
nyúlnék ez a cikk. a nyomorúságból elég egy is.r írni 
és olvasni. Xe kövessük Gorkij Alaximot. a ki az ./Éjjeli 
menedékhely-'-ben, jólelkekben. közveszélyes emberek
ben annyi nyomorúságot tár elénk, hogy kimerülünk 
azok nézésében és csak az író kitűnő tolla tartóztat. 

*Az állomásokon lődörgőkre. a íürfangosság minden 
nemével bélelt zsebleső egyénekre, kiknek a dolog nem 
kenyerük, félvállról nézünk, a kétes alakokra podgyászt 
bízni nem lehet. Magyarjaink vaskos módon adják ezt 
az értésükre. Rájuk nézve a társadalomnak sincs meg 
a fölvevő képessége, pedig a munka, nemzeti érték, de 
— - ugy tudom — éles szemmel kiséri őket a rendőrség, 
rájuk csörtet a rendőri razzia és a mikor az idegen erő 
segítségével vezettetnek elő. a bíróságnak is van tőlük 
kérdezni valója. A hömpölygő tömegben őket szemmel 
tartani nehéz, a csatlakozás elég gyakran eltart órákig, 
az uti bőröndünkhöz pedig az utón nagyon kell ragasz
kodnunk különböző, de ismert okokból, itt főleg azért, 
mert éléstárul is szolgál az. Ha tehát nem akarunk a 
hordár díj fölött veszekedni, kézi málhánk eltűnése fölött 
aggódni, vegyük föl a — keresztünket s békén viseljük 
tovább a nap terhét s mondjuk, hogy a spanyol vasút 
is a Cosas d' Espana-hoz, spanyol eredetiséghez tartozik. 
Hallok körülöttem több rendbeli Excellene címezést. Olyan 
olcsó" lett az itt és Olaszországban, mint nálunk a Nagy-

* ságos úr! 
Spanyolországban nem szokás jelezni a vonatok in

dulását. Azt csak nem vehetjük jelzésnek, mikor a vasúti 
őr kongatja a harangot, mert egyszer a vonat indulása 
előtt, másszor annak indulása után jut az, eszébe, a ha
rang félre verése. Az állomások nevét, de még azt se 
kiáltják ki, meddig áll a vonat valamely állomáson. Hiszen 
nem lehet a tartózkodást előre tudni, ugy mondják. Te
gyük hozzá mi a tapasztalásból, hogy ok nélkül is meg-
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hosszabbítják a tartózkodási időt, meg azután, vízszegény 
helyeken, bajos a gép itatása. 

Maradtunk tehát egyideig mindig a kocsiban, nehogy 
lemaradjunk, vagy mások hozzánk furakodjanak, de azért 
utazunk, hogy tanuljunk, csakhamar megtanultuk azt, 
hogy ha a vonat megáll, nyissuk ki az ajtót és szálljunk 
ki egy kis friss levegő habzsolására. Xem kell félni az 
clkéséstől, mert ember emlékezet óta nem maradt le még 
senki, elég idő marad akkor is még a vonatra való föl
kapaszkodásra, mikor a mozdony füttyentett már s a 
kalauz néhányszor hangoztatta: Senores viajeros al treiu 
sőt akkor is, mikor a vonat már megindult. Az oldalt 
nyiló szűk kupék ajtóit magunk nyitogatjuk, csukogatjuk. 
Ha kell, egyszer meg is áll az induló vonat, mert a nép 
máig se nőtt bele ebbe az újkori intézménybe. Azért az 
ügyességért, melyre itt szert tenni lehet az induló vonatra 
való felkapaszkodásban, nálunk az utast meg szokták 
büntetni. Régi példabeszéd az, hogy: ahány ház, annyi 
szokás, de Spanyolországban azt is mondhatjuk: ahány 
vasút, annyiféle rendetlenség. 

A vasúti sok rossz szokás közül, csak ezt az egyet 
említem: Nem-e mindenütt elterjedt rossz szokás az, hogy 
az utasokat az egyik kocsiban összezsúfolják, a másik 
kocsi pedig üresen szalad. Van tehát a mi házunk előtt 
is söpreni való. 

A kalauzok udvariasak mindenkivel szemben. Hang
juk mértéke, beszédük formája nem változik a szerint, 
hányadik osztályú utassal beszélnek, mint nálunk. 

A spanyolországi vasutakon való döcögés műszavait 
csakhamar megtanuljuk. A ki a latin és francia nyelvet 
érti, hamar eligazodik azon, hogy foncla, vendéglőt jelent, 
viajeros al tren, beszállást, se cámhia la linea, vonal 
változást jelent. Csak az ment nehezen a fejembe, hogy 
parada, megállapodást, tartózkodást jelent, mivel hogy 
ez a szó más latin eredetű nyelvekben egészen eltérő 
jelentéssel bir, katonai díszes kivonulást, díszünnepélyt 
fejez ki. Az is sokszor hangzik föl, mikor az utasok 
elhagyják a kocsi szakaszt: Vaya Usted eon Diós. No 
hát menjünk Isten nevében más tárgyra, a világosságra, 
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melyet Isten teremtett, itt azonban nem világosságról 
csak világításról lehet szó, az is gyarló. 

A világítás a kocsikban és a szűk váró termekben 
olyan, hogy bővebb leírás helvett elég róla azt mondani: 
kevés olajat fogyasztanak a mécsben. Néha jobb is, ha 
nem. látjuk a nyomorúságot a harmadik osztályú szoba
ketrecekben, melvekre a tekintetünk folytonosan ráesik, 
különösen mikor a csatlakozás az éjfélelőtti és éjfélutáni 
órákra - ~ egyhuzoinban — esik. Két kocsi szakaszra 
esik egy lámpás, de nem fönt elhelyezve, hanem az 
elválasztó deszka falba illesztve. Az olajmécses mellett, 
vagy a mécses kiemelve, lehet kukucskálni. Ez nem 
háborgatja a vidám spanyol nőket. Nem bánják ha nézik 
őket, hiszen ők is kíváncsiak. Egy-egy szivarkát is szí
vesen szippantanak el, hogy az idő jobban teljék. A 
dohányzási tilalom az első osztály egy kis részére van 
csak szorítva, de a gyakorlatba innét is ki van szorítva. 
Van tehát füstfelhő, lehet felhőzni. Szivarkávai kínálják 
meg egymást azok a férfiak is, a kik az előtt soha se 
látták egymást, ennyire megy a spanyol szívesség, ud
variasság. Egy nőies kifejezésig kisasszony kezű fiatal 
ember nekem is szolgál. Mondom neki, hogy a cigarito-
nál maradok. Tanulmányozni lehet a spanyol vendég
szeretetet és nagylelkűséget. Kis dolgokból következ
tethetünk a nagyokra. Többféle tűzszerszámmal bőven 
vannak mindig ellátva, viaszos gyufák, kénbe mártott, 
gyúlékony végii papírszeletek náluk mindig készenlétben, 
szélben is gyújthatnak vele, valahogy be ne álljon a 
dohányszomj. Spanyolországban jó és olcsó szivarkákat 
lehet kapni havanna-dohányból. Papír hüvelyük gyakran 
csokoládé színű. A dohányzók ügyesen tudják csavarin-
tani maguk is. 

A bőr kulacs is kézről-kézre jár. Ajkukkal nem 
érintik a nyilasát, ügyességgel, magasabbról esnrogtatják 
tartalmát a kitátott szájukba. Fűszeres humor. 

Többször gyümölcscsel, egyéb nyalánksággal kínál
tak meg további utamon engem is azok, a kik maguk 
is e n n i v a l ó k voltak, és igy elesik a panaszom a 
koplalás és a szamársonka ellen, mikor a hölgyek jó-
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kedvüknek elbájoló sugarát vetették rám. Csak azt saj
nálom, hogy nem lehettem nyelvtanból legalább akkor 
spanyol ember. A képiratok nyelvét nehéz megtanulni. 
Másrészt itt is igaz marad az, hogy sok fér el egy 
szóban. 

Dicsérni valóm is van. Nem alkalmatlankodik annyi
szor, nem kelt föl álmodból a vonat kalauza jegy miatt. 
Az ellenőrzés inkább a váró termekben és a vasúti-, 
olykor ablak nélküli vityillóknak a ketrecszerü szobáiban 
van, a hova csakis jegygyei lehet belépni, azokból ki
lépni. A rendetlenkedő ember nem is annyira a vasúti 
személyzettől tart, mint inkább azoktól a csendőröktől, 
a kik fegyveresen kisérnek minden vonatot. Mert bizony 
megtörténik, hogy egyik-másik, a kinek utazni kell és 
nincsen reá költsége, a szemmel nem tartott oldalon 
bebúvik a pad alá. 

Városoknál, ujépületü indóházaknál, a hol tömege
sebb a kiszállás, a szállodák személyzetének vendég
fogása csaknem erőszakkal történik. Jelenet akármennyi. 
Borravalóleső ennél is több. Egyszer a táskát kapják ki az 
utazó kezéből, máskor a tétovázó utason vesznek össze, 
kapnak hajba egymással a társas kocsik kalauzai. Hall
juk mindenféle szállodának a nevét hangoztatni, többször 
a csillagét, a napét az égen, Viktoriáét a földön. 

Xos szíves olvasó, ragaszkodói még továbbra is 
ahhoz a mondásodhoz, hogy: az utazás nagy boldogság! 
Verítékkel és untalan fáradsággal van bizony az össze
kötve, kivált mikor fiit a nap, átsül a levegő, terhére 
vagyunk önmagunknak a hőség átszenvedésekor. A nép
élet tanulmányozásának az érdekessége, az ismeretszer
zés vágya, isten szép világának a látása, az emberi kéz 
csodaalkotásai, az emberiség történetének a játszó helyén 
képes csupán az elgyötörtséget leküzdeni. Az a jó követ
kezése is megvan az utazásnak, hogy az idegek össze
szedése után eltűnik minden rossz érzés, marad a jó, 
én legalább akkor élvezem át igazán az utazást, mikor 
azt ismétlésképpen a szemem elé állítom és leirom. 
Boldog vagyok abban, hogy utaimat megtehettem, de 
boldogtalan volnék, ha azokat újból, még egyszer kellene 
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megtennem. Szenvedélylyé már csak azért sem emelked
hetett bennem az utazás, mert minél többet jártam a 
világon, annál jobban láttam azt is 1M\ hogy milyen 
kevés hely az, a mit láthattam és hogy egy egész hosszú 
élet sem volna, elégséges arra, miszerint az égi testeknek 
ezt az egyik legkisebbjét, a sárgömbüt, melyen lakunk, 
minden részében csak nagyjából is megismerjük! 

Elmélkedésem közben elém áll a kalauz és Tengan 
ustedes el favor udvarias szavakkal kéri a jegyeket, 
ország határt érünk, melynél a vonatból kiszállunk. 
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hallott ilyesmiről Horacius. A történelem színes lapjai. Jelentkeznek a pál
mák. — Kártyáztak. — Zárda az erdemén. — Pampilhosa. - Coimbra.. — Pompás 
virágok. — Hosszú ruhás tanulók. — Faág mint eke. - Temető mellett. A 

Tajo-völgyben. — Álmosság. — Épités csodája. — Célnál vagyunk. 

ucsut veszünk egyelőre Spanyolországtól, izle-
litőül elég volt. Villar Formosonál a portugálok 
földjére lépünk. A változás nem nagy zökke-
néssel járt. A hegy-völgyes tájon összehason
lító vonalat egyelőre nem képez semmi, ural

kodó â tájon. 
Átestünk a negyedik vámvizsgálaton. Csempésznek 

néznek minden embert a nagy világban, ha hivatalosan 
is jár, ha mint jó barát. Nem bíznak a becsületben, van 
rá okuk. 

Camoes és Yasco da Ga-ma hazájában vagyunk. 
Ott, a hol Isten tele kézzel szórta áldását a földre, az 
ember önzése és kapzsisága kerítést vont a jobb termő
földön, hogy abból ne markolászhasson az, kinek sová
nyabb talaj jutott. A nemzetgazdász másként vélekedik, 
én csak ugy mondom, a mint elgondolom, talán ugy is van. 

A kiesi Portugáliában1) - mely a XIII. és XIV. 
században élte fénykorát — egy nagy darab, kevéssé 

l) A portugál királyság területe, az Európában ötödik helyen álló Spanyol
ország 507.031» Q kilométer területéhez képest 89.372 Q kilométerrel csekély, a 
lakosainak száma öt millió. Csaknem mind katholikus vallású. Az Azori-szigetek 
és Madeira területe külön 3208 Q kilométer és a lakosainak száma mintegy 
400.000. Portugáliának afrikai és kelet-indiai gyarmataiban van mintegy 2,000.000 
Q kilométernyi területe. Katonáinak száma a béke időben 25.000. 



f>4 Lisszabon felé. 

ismert földet kell még bejárnunk, hogy az Atlanti-tenger 
éltető lehéhez, Amerikából jövő fuvalomhoz juthassunk, 
a sós liabokban fáradalmainkból kiúszhassunk. Soha 
se vonzott ugy a tenger, soha se kívántam jobban a 
halavány olajfák árnyékában pihenni, mint ebben a vége-
várhatlan útban, mely mindig jobban Délre vitt, Délre. 
a hol perzselő a vöröses fényű nap, mely fölpattogtatja 
az izzó szirteket, kiszárítja a vizeket. Megállnak a ro
hanó patakoeskák, kiadják a lelküket. .Majd ha ismét 
felhők fognak úszni az égen, táplálékot kapnak, melytől 
élednek. A ki Afrika forróságában járni akar, szokjék 
hozzá itt az izzó levegőhöz. 

Milyen kis darabka föld a térképen ez az egész 
Portugália, szinte félve simul a sokkalta nagyobi) Spa
nyolország mellé, annak délnyugati részéhez, és íme, 
hogy megdagad most a szemünkben,- különösen az utunk 
végén, türelmünk fogytával. Pedig a portugál földön is 
meg kell tennünk még 441 kilométert. Ha azt a spanyol
országi útvonal 036 kilométernyi hosszához adjuk, kijön 
1077 kilométer, vonat kapcsolási kevés szünettel egy
folytában megtéve. Ezt csak író, újságíró teszi meg igy, 
kinek sietős a dolga, vagy más, a kit az üzlet vagy a 
nyomorúság hajt. Végig nézek a végtelenbe futó sín
páron s tovább szállok. Megakad tekintetem csaliton, 
kigyódzó vízéren, kavicsos niedrü patakon. A víz, mint 
valamely ezüst paszománt a föld zöldbársony dolmányán. 

Azt véltük, ha elhagyjuk a spanyol határt és a portu-
gáliba lépünk át, vasút dolgában jobb lesz minden. De
hogy lett jobb, még . . . . no de nem illik . . . díj nélkül 
szállították a vasutak a kongresszus tagjait, bár merre 
jártak azok az egész országban. Pestettek is hízelgő 
képeket Portugáliáról. 

A két ország között nem nagyon szembeötlő a vál
tozás. A hegyvidék egy, vonat mellett falmeredek sziklák, 
a foJyamvölgyek folytatások, csakhogy az előtörő, az 
Atlanti-tengerbe torkolló folyók itt már hajót hordanak 
a hátukon. Sziklaország, mégis elég kenyeret ad, a 
tenyészet Portugáliában, Európa bármely országával ve
tekedik. Hamvaszöld olajfa, sötétzöld fügefa, virágos és 
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gyümölcsös narancsfa, szentjánoskenyérig akármennyi. 
Istennek a tenyere osztja áldását a népnek. Elevensövé-
nyti kertecskék, pelargoniumbóL kaktuszból. 

Föltünedeznek a gránit alapú Serra da Estrella 
(Csillaghegység) fölszaggatott szirtjei, ormai, melyek ne
héz, sötét viharfelhőket szívnak magukhoz, róluk most 
nem röpködnek le hüssitő szellők sem. Hej. de télen, 
mikor az éjszaki szélvész, fergeteges zivatar sivítva 
száguld róla! A hegység képe, megrajzolódik a perspek
tíva keretében. Mintha ciklopsok dobálták volna össze
vissza a vadon tavai benőtt sziklagátakat, melyeken 
zuhatagot képeznek a zivataros esőzések. Most a felhők 
teste föl van szakadva. Kapó figyelemmel nézek és 
csodálom a rómaiakat, a kik állították, hogy a hegyes 
vidék egyáltaljában nem lehet szép. Horaeius, a római 
császárság epieureus költője se dalolt ilyenről, kiálló 
hegyorom tövében fekvő falvakról. Elkanyarodunk a 
magas, merész hegyalakulások fenségétől Éjszakra, hogy 
tömegeiket, a százados vízmosások örvényeit kikerüljük, 
de azért a szemeimmel átölelem az egész vidéket. Hegy
haránton járva, egy-egy prédavágyas sast is látok kerin
geni. Ezidőben a hegy harántiitján csak a pásztor népség 
jár, a csevegve sikamló, morogva folyó patakok táján 
a csordájával, harapós kutyáival, melyek a farkast is 
megszalasztják. Délnyugatra fordulunk azután, végre 
folytonosan Délnek tartunk, a merre a Tajo vize nyúj
tózkodik s torkollik a tengerbe Lisszabonnál a hol hegy, 
víz, hüs levegő szelídíti a nap sugarát. 

Hegy-völgyi falvak esnek szembe, várromok mered
nek felénk. Látunk maradványokban falakat, melyeket 
még a mórok ellen vontak, lesziporkált róluk a homok. 
Láttunk csatatereket, melyek alatt - - megbomolván a 
csatarend -— szivek porladnak, a melyekben egykor 
keresztény érzés, hazaszeretet lángolt. Portugáliának is 
volt hízelgéssel elrontott királya, világtörténeti véres 
szakasza. Itt is volt politikai oktalanságban, neves em
bereknek a kivégzése, okos, hazafiasán gondolkodó fők
nek a nyakról legördülése, megannyi vérfagyasztó történet. 
Portugáliának is van XII. Károlya Sebestyén királyban, 
Vértesi Spanyolország Portugália ;> 
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kinek Poltovája Marokkóban volt. Portugáliának is volt 
bebörtönözött királya VI. Alfonz személyében Cintrában. 
Minden mező egy-egy csatahely, melyen kifent acéllal 
harcoltak, enyészetbe estek fényövezett daliák. Zászló
lengés, dobpergés, paripák száguldozása, ország fölött 
az égnek sötétvörösre válása. 

Jelentkeznek a pálmák. Nagyon megörültem, hogy 
láthattam az égnek szökellni a sugár növésű, sötétzöld 
lombú szép fákat, melyeket Kelet világában oly annyira 
megszerettem. A fehér nagy virágú, terebélyes magnólia 
fán ezer virág. 

Magyar útitársaim a természetnél jobban szerették 
a kártyát. A bőröndökből hevenyészett asztalokon csap
dosták a svájci szabadsághősök alakjait, ujjuk csontját 
se kímélték. Elég meleg volt ugy is, de a játékkal járó 
izgalom még jobban tüzelte az arcukat, mert a vésztőnek, 
útja forog kockán. 

A regényesen fekvő bussaeeoi zárda haragoszöld 
erdejéből kimagasodnak a ciprusok, platánok és vad
gesztenyefák. Látásuk is kedvesen hat ránk, öröm a 
szemnek, sötétzöld színük. Milyen hűvös is lehet a zárda 
folyósója, mikor a nagy épülethalmazt sürü, sötét erdő 
környezi. Milyen jó volna most a zárda falai között bol
dog egyedüliségben megnyugodni, emberektől egyelőre 
távol lenni. Most azonban, nem a mi számunkra terem
tették az istenek a nyugalmat. 

A mélyen fekvő Pampilhosa látképe bontakozik ki 
előttünk; környékén alant rizsföldek, szőlők, magasabban 
fenyvesek. Nem törnek elő ezekből zuhogva siető vizek, 
de bárhova nézek, kedves tájakban fürdik tekintetem. 
Látok középszerit anyagi körülmények között levő embe
reket. Mennyivel szebbnek látnánk mindent, ha az álom 
nem esett volna ki a szemünkből. 

Coimbra város, regényesen, fehéren, lépcsőzetes 
emelkedéssel, egy hegylánc végső zöld dombjának lej
tőjén; körülfolyja az ezüst-tiszta Mondego. Hattyú a víz 
szinén. Sajátos visszfényben füröszti a nap. Van egyeteme 
csillagvizsgálóval, püspöki temploma, mely uj. Festői a 
nők viselete. 
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E városnak szülötte: Camoes (Kamoins) Lajos, az 
első portugál költő, kit honfi társai ,,nagy"-nak neveznek. 
Visszatérünk még többször Luizra, a ki óriási eszme
anyagot gyűjtvén össze, elnyerte a költők legfőbb pálya
bérét, a babért. Coimbrát, a portugálok Athénjének ő 
nevezte el, talán nem is költői nagyítással. Lehet akkor, 
mikor az ország fővárosa3) volt, bizonyára szebb is volt, 
népe gazdagabb. 

Pompáznak a szines kaméliák, mondják Japánban 
sem szebbek. Nyurga agavék, Mexikóban sem nagyobbak, 
eukalyptok, akár mint Ausztráliában. Az útszéli kertekben 
sok szépet látunk, égő színeket, az útszélen vad oleander 
ligetet. 

Az indulóházban fekete ruhában állig begombolt ta
nulók. Keresik a képességeiknek megfelelő mezőt. Ta
lálják-e majd? más kérdés. Az élet másként osztályoz 
mint az iskola és a miként ifjonti észszel elgondolják. 
A tanulók, a szabad római polgárok béke idején viselt 
feiső. ruhájához hasonlító öltözetükben, régi korbeli ala
koknak tűnnek föl. 

A hegyek, sziklafalaktól körülzárt völgyek, hegy
szakadékok, hegyátfurások és töltés-kanyarulatok elma
radnak, giz-gaz által fölvert, vagy attól megtisztogatott 
sovány termőföldek következnek, jólét nem látszik a 
szűkuteás falvakon, faducok által támogatott falakon. 
Egynémelyik meszelésen, barnul a por felhősen. Mi
ként is lehetne az EJ Görbített faág az ekéjük, melylyel 
csak karcolják, de nem túrják a földet. Egy kőválu 
képez hozzá ellentétet. Szekerük, mintha a római korbóL 
maradt volna megyaz ökör jármon, mór eredetű cifrázat. 1 

A halál otthona, temető mellett surran el a vonat. Sok 
életet sodort ide az elmúlás szele. Omlunk tovább a vég
telenség folyamába. Apró kőkeresztek, fejfák, jelül. Gyarló 
földi létnek hirdetői. Törött, több van közöttük. Egyiken 
az elhunyt képemása. Bizonyára érdem hirdetője. A sírok 
lakóit, hétköznapi halottakat, a kiknek nem volt lépcső
zetes ravataluk, elnyelte a feledés éjszakája; omlatag 
sírjukban már csak az anyaföld röge simul hozzájuk. 

r) III. Alfonz király 1260-ban tette át székhelyét Coimbrából Lisszabonba, 
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Rengeteg sok halott. A halál erősebb az életnél. Közel 
jutok a sír gondolatához. 

Pombálban, mecsetből átváltoztatott keresztény temp
lom romja. 

A Tajo-völgybe érünk, a távol egyre nő. Buja nö
vényzet, akár mint az Elbáé Drezda körül Látok bőven 
tejelőket. A Tajoval egy irányban haladunk Lisszabon 
félé, kényelmesebb kocsikba is vagyunk áthelyezve. 
Kijut már egy egész fekhely az idevaló útitársak szi-
vességéből. Tovább már nem birom, a nagyvenhat órai 
ut végén irón és jegyzőkönyv kiesik a kezemből, álom-
vágyás szemem lezárul. 

Lisszabonhoz közel ébredek, mikor a csillagok fényes 
hamva elenyészett, a fölkelő nap föstögetni kezdte a 
hegyek csúcsait, betolakodott a függönyös ablakú ko
csiba is. Magamra kapkodom a ruhát s előveszem bőr
tokba süllyesztett látcsövemet. 

A fölcsillámló örömérzés után ismét álom fog el, 
de nem engedem, hogy erőt vegyen rajtam, csak ásí
tozom. 

Tekintetem Lisszabon egyik legnagyobb építkezésére 
esik. A római minta szerinti vízvezetéknek 81 méter 
magasan fekvő, 40 lábnyi mély víztartójára, a sok hekto
litert adagoló képességű géptelepre, és az Alcantara-
völgyet áthidaló 25 kilométer hosszú, 20 évig épült, sok 
millióba kerülő vízvezetéknek 759 méter hosszan elnyúló, 
11 méter vastag falakkal épített csodás alkotására. A 
boltozatok tetején, a kétoldalt elhelyezett csővek között 
gyalogút van, melyen a Bemfica falubeliek járnak be a 
városba. Az egymás melletti és egymás fölötti, kocka- * 
kövekből épített 127 közül a 35 csúcsos ívnek leg
nagyobbja 62 méter magas. Az Alcantara-völgy, az Al-
cantara patak, a napot elfogó fehér sziklafal között, be
vezető szép látvány ez az óriási munka, a mely ugy 
tűnik föl, mintha óriások csinálták volna, a kik azután 
eltűntek, itt hagyták a nyomó- és vízvezető csővekkel 
együtt üzembevételre a törpéknek. Törpéknek is látsza
nak a rajta mozgó emberalakok. A vonat haladtával a 
mi szemünk látóhatárából is eltűnt a nagyszerű, bámu-
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latos alkotás, mint egy varázslatos tárgy, mikor a közel 
három ezer méter hosszú alagút öt-hat percnyire elnyelt 
minket. Abból kiérve, végre valahára ütött a megváltás, 
szomjas szívvei várt órája, Lisszabonban vagyunk. Föl
tárul előttünk a város szépsége, melynek eddig esak 
hírhallói voltunk. Veremos. Az ut nagyon fáradságos volt. 
de fölötte érdekes, mindennapos turista megfigyelésben 
sokhelyt élvezetes. 



VIII. 

Lisszabonról. 
„Quein nao ieiu visto Lisboa, uáu tem 
visto cousa boa/ 

„A ki nem látta Lisszabont, semmi szépet 
nem látott." 

Portugál szólásmód. 

Régi nevek. — Honnét ered? — Hol kezdjem ? — Zűrzavaros képek. — A szállo
dából kiindulva. — Riskása-pénz. — Varinak. — A folyó tengerré dagad. — 
Német szó. — Zászlúdisz. — Lisszabon címere - Két tér. - - Santo Antao. — 
Összehasonlítás. — A régi Lisszabon. — Fénixként. — Extreina terra. — Keressük 
a látópontokat. — Nem Nápoly. — Ötödik, hatodik. — Nem, mint Byron látta. — 
Mikor virágzott. — Diaz és a Jó Reménység fok. — Előre látó államférfiak. 

Szegény ország. — Nincs mit felfedezni. 

; J s | g í | ortugália, a rómaiak Lusitania nevű tartomá-
^0rm nyáriak az uj kiadása, Lisboa,^320,()00 lakoson 
($W^ fölül számláló fővárosa pedig -- melyet mi a 
0$$k portugál elnevezéstől kissé eltérőleg Lisszabon

nak mondunk, — az egykori Olisiponak1) az uj 
folytatása, s mi azt, az 1755. évi borzalmas földrengé
séről*) ismerjük legjobban. Mint minden rossznak, ugy 
ennek az irtózatos földrengésnek a borzalmas híre, leg-
messzebben futott el. 

í) Lehet, hogy a. Hornéi* hőskölteményében szereplő Uiisscsröl elnevezve, a 
ki itt, társaival partra szállott. Bochart, a keleti nyelvekkel és irodalommal foglal
kozó francia mondja, hogy a feniciaiak Alisibbonak nevezték a Lisszabon helyén 
állott várost, a mely szavak „jó" és „révpart" jelentőséggel birnak. innét származott 
az Olisipo, ennek Olisipone távolitó esetétől rontották a Lisipone vagy Lisibone 
szavakat, utóbbiból a mórok Lisibona, a keresztények pedig a Lisbonne elnevezést 
alkották. 

2) Földrengés 1531-ben és 1575-ben is volt Lisszabonban. Mint valamely 
tűzhányó, olyan elemi erővel rengetett. 
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Igazán zavarba jövök, hol kezdjem ki a hét halmon 
épült várost, melynek aljában a kiszélesedett Tejo folyik 
csendesen, mikor az Atlanti-óceán nem veti rá a hullámait. 

Fölülről le, alulról nézve föl, egyképpen szép 
Lisszabon. Halmainak tetejét templomok és fáskertek 
koronázzák. Minden pontján elragadó szép. 

Miről irjak előbb? Lisszabon látképéről? A T aj ónak3) 
tengerré szélesedéséről ? A sajtó kongresszusról ? A sajtó 
gyűléseiről? Egyikről sem. 

Azzal kezdem, a mi igaz is, hogy a Paristól Lissza
bonig hosszantartó ut után, megkínzott tagjaim kipihen-
tetésére ágynak estem s elnyugodván olyan nagyot 
aludtam, mint a gondtalan gyermekévekben. Sőt akkorát, 
mint a bunda, a mint az alföldi ember szójárása fejezi 
ki a mély álmot. Fölébredve, álomnak tűnt föl az induló
háztól a szállóházig való bejövés. 

Mikor törődötten és álmosan egy nagy városba 
érünk, melynek széles és hosszú a kiterjedése, van 
leirtja, fölutja, akkor a város első keresztülhasitása zűr
zavaros képeket ad szemünkbe. Hiába nézegettem a 
város tervrajzát, hasonlítgattam össze az utcákat, me
lyeken gurult;" fordult a kocsi, bizony kevés hasznát 
vettem a könynek, mert benne a betűk táncoltak, össze
folytak. Az ablakos kocsiból kitekintve, észrevettem 
legott, hogy a városban sok az öszvér és a macska s 
hogy az utóbbiak jobban vannak táplálva, mint az iga
vonók: 

Miként a hadvezér, ki főhadiszállásáról tájékoztatja 
magát, hasonlóképpen mi is, leghelyesebben cselekszünk, 
ha a város tömkelegébe, szállásunk helyéről indulunk 
ki. Előbb azonban a vendéglő csarnokában hódolunk az 
újkori szokásnak, melyet egy útitársam kórságnak mond, 
s néhány tucat képes levelező lapot menesztünk haza. 
A színes bélyeget majd leválasztják, gyűjtőknek. A 
szabályos kemény papir-lapok festett képei szépek, szinei 
élénkek. Népviseletek, tájképek. A mit ráírunk, rövid 
annak a tartalma. Élünk, sok szépet látunk, mindenütt 

l) Spariyolui is Tajo, Takhonak ejtve. Portugál nyelven Tejo vagy Teso 
Tézsónak mondva. 
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szives fogadás. Levélbe is csak az uti benyomások 
röpke vázlata kerülhet. 

Eltettem emlékül a több ezer reis-ról1) szóló szállodai 
számlámat, a mely segit arra visszaemlékezni, hogy a 
Grand Hotel Centralban laktam, közúti vaspályával össze
köttetésben az összes város részekkel. Egymagában álló 
nagy ház a tenger-, nem, csak a Rio Tejo partján, a hol 
legjobb népéleti tanulmány esik. Nagyon sok varina járt 
arra, igy hívják a halat áruló leányokat és asszonyokat. 
a kik kosárban fejükön hordják a tenger gyümölcsét. 
Kiemelem a portugáli hires osztriga pnhányt. Erősen áll 
meg a kosár a széles karimájú nemez kalapon. Egy 
lélekzetre elmondom mindjárt, hogy testhez álló. derékon 
leszorított üngben is lapos mellüek és nem szépek. A 
sok varina, Lisszabon híres és nagy halpiacára emlé
keztetett, a nagy halpiac pedig, a világ legnagyobb hal
piacára, mely Bergenben van, fjordos Norvégországban. 
Annyira (15 kilométerre) kiszélesedik a Tajo. tengerbe 
torkollása előtt, hogy ha nyilt tengernek nem is, de 
tengeröbölnek nézzük, mint akár Hamburgnál az Elbát. 
Throndhjemnél a Nidelfet. Szaggatják a folyók a földet, 
legjobban akkor, mikor megnő az erejük, a tengerrel 
egyesülni sietnek. A víz is ott érzi magát legjobban, a 
hol legtöbb a társa — csöppekben. 

A Tejo. öt kilométerrel a tengerije ömlése előtt 

l) Egy száz eentesimós spanyol pesetában 18:2 reís van, pedig a spanyol 
peseta is kis pénzegység, kisebb mint a mi koronánk, körülbelül 95 fillér csak. 
'Előbb többet ért egy franknál, most az árfolyama alá hanyatlott. Rosszak a spanyol
országi pénzügyi s egyéb viszonyok ezidöben, alapos ismeretü, mély bölcseségü 
férfiúra volna Spanyolországnak szüksége, olyanra, mint Talleyrand-Périgord volt 
Franciaországban. Á mi fillérünk is már nagyon kicsiny, csaknem értéktelen pénz
darab, a koldus se szereti, de a reXs, az csak -/Ó része annak. A reísok ezreivel 
Portugáliában csak ugy dobálódznak, hiszen egy millreís, ezer reís is csak 3 korona 
40 fillér a mi pénzünk szerint, száz reís pedig csak 34 fillér, 10,000 reís, az 34 
korona. Szóval, ha nálunk valakinek 4000 koronája van, menjen el vele Portugáliába, 
ott milliomos lesz vele. Egy utazási könyvet vettem Lisszabonban, melynek ára 10 
márkának felel meg s fizettem érte B40Ü reíst. Arany pénz itt alig van, ezüst is 
kevés, de van sok kisebb-nagyobb papírpénz 50 reistól 20,000-ig. Tele van azzal 
a markunk, a mit egy tízezres váltásakor kapunk. Magamféle ember, takarékos
kodva is könnyen elköít a szállodában 2500 relst, 150—200 reís borravalót naponta. 
Nem is elég. Szóval, a mi nálunk csak néhány ezer, náluk közel jár már a millióhoz. 
Gyakorolhatjuk az összeadás derék polgári műveletet. Portugáliában szeretik a 
számokat nagyítani. Egy lovat, négy lólábnyi erővel fejeznek ki. Ezer lovasból álló 
csapatot tehát négyezer lólábnyi erősségnek mondanak. Teljék benne kedvük. 
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Lisszabonról. 

ismét összeszűkül, mint valamely tengerszoros. Az öböl 
és tengerszoros hosszában, lépcsőzetesen terül el a 
főváros. Csak a vízről túloldalról, egy tekintetre át se 
látható a maga egészében. 

Szállodánkban, a német nyelvű szolgálatnak nagy 
hasznát veszem sok dologban, habár a szálloda személy
zetében többen beszélnek franciául mint németül. Francia 
nyelvvel nagyon kisegíthetjük magunkat a portugál 
nagyobb városokban. A szálloda alkalmazottjaival való 
érintkezésemben, észreveszem azt az emberséges és 
szerény magaviseletet, mely a szabad gondolkozású 
portugált a spanyol gőg és elfogultság fölé emeli. A jő 
benyomást eleve megszerzem. Csak gúnyolja továbbra 
is a spanyol a portugált, szóval, színdarabban, tegye 
céltáblául, akkor is „vigan dudál a derék portugál." 

A város zászlódíszben áll a sajtókongresszus tag
jainak tiszteletére: kék és fehér a portugál szín. A város 
címere egy vitorlás hajó két hollóval, mert hollók őrizték 
szt. Vince porhüvelyét, mikor azt a mórok beütésekor 
Valenciából elvitték, biztonságba helyezték, hollók ki
sérték a hajót, mikor a szentnek földi maradványát 
Lisszabonba hozták. 

Lisszabonban azt az utat tapostam legtöbbször, mely 
a lakásomtól a mellette levő kikötői nagyszerű épít
kezésektől s egyéb szomszédságoktól a Pra?a do Com-
mercio-n keresztül, a nyilvános épületek utbaejtésével, 
az egyenközüen haladó utcák változtatásával IV. Péter 
terén át vezetett a Földrajzi Társaságnak Rua da santo 
Antao,1) a Szt. Antal utcában levő diszes és nagy épüle
tébe, a hol kaptuk az utasításokat a tájékoztató füze
teket, a város képes leírását és egyéb sorrendet. 

Egyelőre maradjunk csak kivül s ennek a cikknek 
a keretében, a következőket szenteljük a város neveze
tességeinek és a kongresszusnak. Sort se tartsunk, hanem 
soroljuk elő a főváros nevezetességeit röviden, nagyjából, 

!) Szt. Antal, Padua védszentje (1195—1231) a ferencrendi szerzetek buzgó 
terjesztője, a katholikns egyházban nagyon tisztelt szent, Lisszabonban született. 
Nem csak itt, de Portugália több városában, utcát kereszteltek el a nevéről Ujabban 
divatos szent lett, nők folyamodnak hozzá kérelmük teljesítéséért. Szt. Antal per
selye jobban telik a többinél. Budapesten egy lap hordja nevét, címül. 
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hogy ismerjük azt, a mi körülöttünk van, mi, olyan 
messziről, ugy se jöttünk ezúttal Lisszabonért magáért, 
sem azért, hogy megtegyük az összehasonlítást közte és 
Nápoly között, melyhez még Konstantinápolyt adják. A 
kizárólag katholikus ország templomainak a megtekintése 
kedveért se jöttünk ide. Láttunk ezekhez hasonlókat, 
még szebbeket Spanyolországban is az eddigi útvonalon, 
Olaszországban még többet, nagyobbszerübbeket, hanem 
valljuk meg. a kongresszus és annak ünnepélyességei 
hoztak minket most ide, a hol keressük a pálmák árnyát, 
mert itt még szeptember végső napjaiban is nyári hő 
van, a színházak zárvák még, azért kirándulást, azt 
teszünk majd eleget, minél többet. A sajtókongresszusról 
és munkálatairól is szólunk majd. 

A város keleti részében megtaláljuk a régi Lissza
bont, kanyargó, meneteles szűk utcáival, ódonszerü em
lékeivel, a mór világból származó omladékos marad
ványokkal. Ezekkel azonban itt hamar végezünk, Spanyol
országban látni fogjuk a mór emlékeket sokkal jobban, 
többhelyt csaknem egészen, épen megőrizve. Mi az újkori 
Lisszabonba sietünk, annak a nyugati részébe s jól 
megnézzük a kettő közötti völgyben épült legújabb 
városrészt,'mely a földrengés halmazából Fénixként kelt 
ki s ma már sok ezer lakost számlál. 

Mindezeknek hátterében az Estremaclura (Bxtrema 
terra Hispániáé egykor) mész- és bazalt fensiknak 
száz méter magasságot meghaladó dombos kiugrásai, 
melyeken a természet ünnepel, melyek hirtelen aláhajól
nak, hogy köszönthessék a tengert, a kicsike föld, a 
nagy vizet. 

Keressük mi ezalatt a híres, szebbnél-szebb látó
pontokat, hogy a Tejo partjáról a dombságra félkörben, 
lépcsőzetesen épült, folytonosan terjeszkedő várost, a 
város fölötti pazar kerteket minél előnyösebi) oldalról 
lássuk. 

No, nem Nápoly, a mely mögött a Vezúv tolja föl 
a parazsát, és a mely alatt Pompeji, régi-régi temető. 
Még kevésbé Konstantinápoly, a mely mellett a világhírű 
szépségű tengerág, — habár Lisszabon a Nyugot szül-
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táliája, — sok szó fogyna az összehasonlításra pro és 
contra. Szószapulás helyett, — szó sincs róla, hogy 
könnyen esik a választás — csak annyit jegyezzünk 
meg, hogy Lisszabon egy igen szép város, a mely sok 
szép várossal állja ki a versenyt, még azok közül is 
többel, melyeket igen szép fekvésüeknek mondanak s 
a melyek között jó elől is áll, de soha se felejtsük 
az összehasonlításnál, hogy több szépfekvésü város van 
Európában, a ragyogó fekvésű magyar fővároson kívül 
ott van Granada az Alhambrával Spanyolországban, ott 
van Genf Svájcban, Génua Olaszországban, Stockholmról 
se felejtkezzünk meg, mikor a sorozat legelejét töltjük 
be. Lisszabon megelégedhetik azzal is, hogy az össze
vetésben az európai legszebben fekvő városoknak ötödik
hatodik helyére tesszük. Ez is nagyon szép és ez a 
sorhely meg is illeti. 

Lisszabon ma már nem az a város, a milyennek 
Byron énekelte. Újkori, tiszta, vízvezetéke, csatornázása 
levezeti, a Tejo (maradok a folyó portugál elnevezésénél) 
elviszi minden mocskát, szutykát A sok gazdátlan kutya 
is segit az utcára vetett hulladékot eltakarítani. Némely 
utcájában, Konstantinápolyban képzeljük magunkat; vizes 
edények rendőri intézkedésből a házak előtt, az állatok 
szomjának az enyhítésére. 

Lisszabon két díszes és nagy terén, (Commercio és 
IV. Pedro) az apróbbakon is, szélesebb utcáinak keresz
tezésénél sok szobrot látunk, felfedezőkét, királyokét, 
hősökét, közbül igen szépeket. Költség mindig akadt, 
mert a meggazdagodott Portugália a XV. század vége 
óta való, a XVI. században is folytatott felfedezéseiből,1) 
Brazilia elfoglalásából, (1500) Elő- és Hátsó-India egyes 
részeinek birtokba vételével, világkereskedéséből, okos 
és előre látó államférflainak tevékenységéből, a kik 
minden időben tudták, mit kell tenni. Vajha minden 
államban az államférfiak többet gondoskodnának a népről, 
mint magukról. Nagyon ráfér Portugáliára ezidőben a 

^ A mórok és a kasztiliaiak ellenében nyert győzelmek után, Tengeren járó 
Henrik, infans, fölkeltette a felfedezések iránti vágyat. Guinea partkörnyéke ismert 
lett,.Diáz Bertalan 1486-ban elérte a Jó Reménység fokát, Afrika legdélibb részén. 
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jó kormányzat, szegény a nép. Kevésért nagy terhet 
hord a galleg. Születik-e majd egy második Július Caesar, 
a kinek a nevéről Portugália elneveztetnék ismét Pelieitas 
Júliának, a jövő titka még. Országok fölemelkednek, 
lehanyatlanak, újból erőre kapnak. Vajha Magyarországra 
nézve is ez a sorsfordulat beáiina! Portugáliában a tenger 
sokat hozhat még, csakhogy nincs már mit felfedezni a 
földön, a sarkvidékektől pedig nincs mit várni. 

Vértesi Spanyolország Portugália 6 
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Lisszabon nevezetességei. 
A két oszlop között. — Korzó helyett fejős tehén. — Nincs pénz. — Gondoltam 
a földrengésre. — Szép szobor. — Pombal miniszterről. — Országos épületek. — 
Arany-utca. — Szobrok. — Rocio. — IV. Péter szobra. — Carta Constitucional. 
— Még többet adott. — Aféle Champs Elysée. — Előkelő világ. — Portugália 
legnagyobb költőjéről — A portugálok Petőfije. — Vasco da Gama itt és ott. — 
A közúti kocsikon. — Nevezetes füvészkert. — Buenos Ayres itt. — Estrella-
sétány és templom. — Holtak nyughelye, holtak fája. — A virágoknak testvére. 

— Legszebb kilátás. — Hajósok lámpája. — Az őrült királynéról. 

f sszabonnak legszebb épületei a Pra^a do Com-
mercio-n vannak. E közhasználatú szavak értel
méből kitűnik a tér volta. Bstende szerettem 
a tér két márvány oszlopa közé állni, nézni a 
vízre, mikor a hunyó nap oda kölcsönözte neki 

aranyát, bíborát. Korzó a folyó partján nincs. Való
színűleg azért nincs, mert pénz sincs. Mindig a pénz az, 
a mi nincs, a korzó megépítéséhez sincs, habár igen 
szép sétahelyet lehetne a parton létesíteni. Most akár
hányszor láttam a tejes-embert, a mint estefelé arra 
hajtja fejős tehenét, a fogyasztó szemeláttára fejte meg 
a haszonállatját és szolgálta föl a frissen fejt tejet. 

Vízen ezüst tajtékot túrt a sok hajó. Ezüstös hab, 
vitorlavásznas hajó, minden aranyló és piranylő lett. 

Gondolkozom azon, milyen világrenditő látvány lehe
tett a 40,000 ember pusztulása, mikor vízáradat és tűz
vészszel a nagy földrengéskor (1755 nov. 1) a kikötő 
hajói eltűntek a szétvált vízben, a városban levők a 
a megnyílt földben gázhalmazállapotu fojtó anyagban. 
Csak gondölni is rá, iszonyú. 
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Az 1750 méter hosszú és 1100 méter széles tér 
közepén van I. József bronz-, lovas szobra, hálás népe 
állította. Jobb helyre nem is teliették a mesterét dicsérő 
emléket. A király sokat tett a népe javára a nagy föld
rengés után. A szobor vakitó fehér kő talapzatának 
elülső részén híres miniszterelnökének Marquez d. Pombal-
nak domborművű arcképe. A lépcsőzetes-, rácscsal védett 
talapzat szélesebb két oldalán, jelképes, ágaskodó lovat 
fékező, hosszú harsonából fúvó alakok. 

Mikor a király, födrengés után emberét kérdezte, 
mi tanácsot ad, mit kell most tenni ? azt felelte Pombal: 

A Tejo partja Lisszabonban. 

Uram! a holtakat el kell temetni, az élőkről gondoskodni. 
Föl is építették a ledőlt házakat csakhamar. 

A Commercio-téren és annak közvetlen közelében 
vannak az állami nyilvános épületek. Valahányszor erre 
jártam, mindig egy másikat néztem meg tüzetesen. így 
került a sor a városházára, (alfandega) a posta- és 
távírda palotájára, a legfőbb törvényszék épületére és 
sorban a minisztériumokra. 

A térről hét, egymással egyközü utca visz a másik 
legszebb térre, IV. Péter terére. A nagy diadalívvel 

6* 
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kezdődő egyik utca Rua d' Duro, a mi arany utcát jelent. 
Tényleg nagyon sok arany-ezüstműves lakik benne. A 
portugálok nagyon szeretik az ékszert viselni, a szegényén 
is látunk bonyodalmas fonásu gyűrűket. Pombal minisz-

o 

P p 

temek az volt a terve, hogy az egy mesterséget űzők 
egy utcában lakjanak. 

A Rua Augustá-n nagy óramű, Vasco da Gama, az 
emiitettem Pombal őrgróf, továbbá egy győztes hadvezér, 
még egy negyedik alakkal, szobrokban. 
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Az utcákat róva, érdekkel nézzük a színes poreellán 
téglákat, mikkel a házak fala be van borítva. A fény
másolt cserepeket (azulejos, mond azulechos) Spanyol
országban fogjuk inkább látni. Az azulejo, kék színt 

jelent, mert előbb kékre, s csak később festették minden 
színre a falburkolatra használt cserepeket. 

IV.Pedro befásitott-, mozaik burkolásu terén vagyunk, 
melyet röviden Rocio-nak neveznek. Hossza 105 méter, 
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szélessége 92. Két bronz kut a további dísze a szép 
térnek, melynek éjszaki részén a II. Dofla Máriáról 
nevezett, szobrokkal díszített, eziciőszerint legnagyobb 
színház Portugáliában. 

A császár bronz szobra magos oszlopon áll s uralja 
az egész tért. Az a kérdés támad, miért áll ez a szobor 
Lisszabon legszebb terén? Miért állították a szobor
alakot olyan magasra ? Távírás írmodorban, érthetően 
elmondom. 

I. Péter mint brazillal császár, IV. Péter mint por
tugál király 1826-ban kibocsátott Carta Constitueional-án 
alapszik Portugáliának szabadelvű, alkotmányos állam
formája. II. Mária királynő ehhez 1852-ben Acto adicional-
lal még hozzá tett, mi által a királyi hatalom korlátok 
közé szoríttatott. Tegyük mi hozzá azt, hogy népek 
szabadsága legyen a királyok boldogsága. Sokan örül
jenek, érezze magát szabadon a nép. Minél többet abból 
a szabadságból, melyet Isten adott, mert szabadsággal 
halad a nép, mely előre menni vágyik. Ne találja kedvét 
zsarnokságban, jogok bitorlásában, a népszabadság el
nyomásában az, kit a nép, maga fölé emelt, királynak 
koronázott. 

A Pedro-térről Éjszakra van a gyönyörű Avenida 
da Liberdade árnyas sétahely, aféle Champs Elysée. A 
belépőnél magas oszlop, a győzelem és szabadság bronz 
alakjaival. Emelték Portugália újjá alkotóinak az em
lékére, a kik az 1640. évi fölkelés alkalmával meg
szabadították Portugáliát a spanyol uralom alól. 

Este, tele a széles fasorokkal biró, díszkertszerü 
sétány női közönséggel. A Pedro-tér a város szíve, ez 
az Avenida pedig az uri világ gócpontja. Virágos táblák, 
fák, közöttük gyönyörű pálmák. Jó levegő és pompás 
kilátás a hegyekre. A ki fölebb vágyik, vagy a kit az 
útja, dolga, innét tovább visz, más városrészbe, az fölül 
a sodrony kötélen járó gőzsiklóra és olcsó áron emel
kedik. 

Nagymelegben, a sürü népességű városban kerestem 
a tereket, kerteket. Eljutok a Camoés-térre. Nézem 
Portugália legnagyobb-, csupa érzés költőjének, Luiz de 
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Camoes (vagy Camőes) szoboralakját. Fönséget lehel. 
Homlokán ragyog a múzsa örökéltet adó csókja. A 
mintázónak keze, gondolatot rögzített formába. Mint a 
mi Petőfink, költő és hős volt. Jobbjában kivont kard, 

bal kezében könyvet tart, jelképezi a Lusiadokat. Ez a 
legnagyobb, legsajátabb elbeszélő költészeti műve, a 
lángelme harminc évi munkásságának az eredménye, a 
portugálok hőskoráról szól, dicsőiti nemzetét, szókincscsel 
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gyarapítja a portugál nyelvet. Valóságos eszme-tenger. 
A költő nagy híre, városról városra, országról országra 
terjedvén, Ös Lusiadosokat lefordították a művelt világ 
minden nyelvére, Greguss Gyula ültette át magyarba a 
világirodalomnak ezt a maga nemében páratlanul álló 
müvet, mely egy csodaerejü és gazdagságú agyvelőnek 
terméke. Lelkéből leiedzett csodavirágok, munkájából 
áradó rajongó fajszeretet. A mi Aranyunk, Toldijában 
személyesítette meg a magyar faj minden kiválóságát 
és minden jó-, régi erényét. 

A költőnek, Athaide Katalin udvarhölgy iránt érzett 
szerelme, őrült elragadtatása, a kénytelen vándorbotot 
adta kezébe. A makacs elmékkel szembe szállni, gyenge 
volt az ereje. Az udvar köréből előbb Santarembe, azután 
Afrikába ment, hogy az élettel harcba szálljon, de csak 
a jobb szemét-y^ztette el a mórok elleni tengeri csa
tában, Gibraltár tengerszorosban. Innét, költészettől, sze
relemtől hevülő szívvel Keletre sodorta végzete. India 
pálmái alatt sétált. Lelkét mély érzésű dalokra olvasz
totta föl. Onnét hazajött és keserű szívvel gondolva a 
múltra, meghalt (1572) szegénységben, noha szellemi 
jelentőségénél fogva egy király volt. A kinek egyénisége 
annyi szívet hódított meg, nem csatolhatott magához még 
csak egyet. Szegénységben halni meg, ez a nagy szel
lemek osztályrésze több esetben. Most, a ki csekély év-
díjon nyomorgóit, egy egész tért kapott, mint Buda
pesten több jelesünk, utcát. Hányatás után, nagynak 
indult életpályát szakított meg elején, szegény Reviczky 
Gyulánk, Petőfi óta a szerelem legédesebb dalnoka, a 
székes fővárosban szintén tért kapott, hogy el ne fe
lejtsék egészen.. „A világ csak hangulat!" Sírkövéről 
is hirdeti. Meghalt a kórházban, neve a klasszikusok 
közé került. Az életben nélkülözés, halál után pompa, 
ilyen a sors járása, csak az a vigasztaló, hogy másutt 
is így van. Petőfinek egész Társasága van, nevéről 
elnevezve, de a mikor élt, azt irta: 

„Boldogtalan voltam 
Teljes életemben ; 
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Csak az vigasztal, hogy 
Meg nem én.le11lelteni. * 

Eleget érthet belőle a hálás (!) nemzet. 
Alcantarai szt Péter-téren, árnyak alatt pompás 

kilátást élvezek a városra, Látom a Tejo-öblöt és Lisz-
rizabon keleti részét, azután nézem a térrel kapcsolatos 
kertben nevezetes férfiaknak szobrát. Homér, Marcus 
Aurelius és Antonius után megpillantom Vaseo da (rámát. 
Portugáliában jártunkban, ennek képét, szobrát sokszor 
látjuk, különösen most, hogy ünnepelik a híres portugál 
felfedező négyszáz éves emlékét, a ki utat talált Dél 
Afrika körül Kelet India felé. 

Bejárjuk az egész várost öszvérek által vont közúti 
vasúti kocsikon. Viteldíjat nem fogadnak el kongresszusi 
tagoktól, elég az igazolvány felmutatása. Most jut eszembe. 
Érdekes. Nem azért érdekes ez a kocsizás, mert gyakori 
előfogattal jár a talaj emelkedése mián, mert ez inkább 
késleltető, mint érdekes dolog, hanem azért érdekes, 
mert a kerék egyszer vas sinen jár, másszor pedig, ha 
a szükség ugy hozza magával, a kövezeten gurul. A 
kerekeken ugyanis nincs nyomkarima, hanem a kettős 
sinfej között haladnak. 

Figyelmesen megnézem a füvészkertet. Ezen szerény 
elnevezés alatt lappang egy pompás kert. Sétálok ko
ronás pálma sudarak között akár Keleten és élvezem 
a szép kilátást az Avenidára, Az Atlanti-tengerről áramló 
szellő megmozgatja a fák nagy leveleit, talán hírt hoz a 
szundikáló pálmáknak az ottani testvéreikről, az uj vi
lágból. Égő szinti virágok, húsos levelű délszaki növények 
sokasága szabadban; ez már itt, az éjszaki szélesség 38. 
foka alatt az ő délövi birodalmuk, enyhe éghajlatuk. Gon
dolkodom fölötte s ugy találom, hogy ennek a füvész 
kertnek nehezen akad Európában párja. Nézek egy díszes 
kutat, melyet megannyi csúszó-mászó állat díszit (!) leg
alább én annak veszem. Mind szép az Isten teremtése, 
valahány, csak az ember, az nagyon flnyás. 

Buenos Ayres-nek hívják a városnak magasan fekvő 
nyugoti részét. Ha már nem láthatjuk az óceánon tul 
Argentína legdélibb tartományát, elégedjünk meg ezzel 
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a kicsikével a mely az óceánon innen van. Annál Inkább 
elégedjünk meg ezzel mert amaz egy fátlan síkság, emez 
pedig egy pompás, zöld halmú vidék, melynek gyöngye 
a Passeio publico da, Estrella. Nyilvános, pompás díszkert, 
a legszebbeknek is a javából van. Sétáló fontai szélesek. 
Nagyszerű kilátás, afrikai fényözönben gyönyörű látkép, 
melyet a Tejon tul levő hegyek körvonala zár be. Az 
innenső parton szélmalmoknak a sokasága, kerekeik for
gásának a játéka. 

Ide szerettem eljárni Lisszabonban való tartózkodá
som alatt, ha egy kis szabad időre tehettem szert és 
élvezni akartam magam. Jól esett ez, a hosszan tartó 
elketrecelés után, mikor a társas utazásban annyi ember 
mindenféle hivalkodó beszédét kellett meghallgatni, annyi 
ember szeszélyéhez kellett jó képet csinálni. 

A díszkert mellett temető van. Közeli és távoli nem
zetek fiai találtak itt végső nyughelyet, csendes kikötőt 
az élet zajgó tengerén való hányattatás után. Portum 
inveni, mondja Horáeius. 

Elég szép emlékkövek, de valamennyi nem ért 
annyit, mint egy magasra megnőtt, sötétzöld színben 
viruló ciprusfa. A halottaknak fái, nagyon emlékeztettek 
a konstantinápolyi temetőkre, melyekben ég felé álló 
levelekkel, ciprus nagyon sok van. Azóta se láttam ilyen 
szép ciprus-temetőt. A holtaknak szép fekhelye, égbe 
viszi lelkemet, gondolataim akörül csoportosulnak, vájjon 
hol lesz az én végső nyughelyem, kikötőm? Hiszen min
den óra kondulása meghozhatja a véget, a vitorlák le
szerelését, a gyarló ember létének a nagy bizonytalan
ságában ! 

A délszaki díszkertben sétálok, a tropikus igéret-
földön, szívom a mámorító édes virágillatot, melyet fürge 
szellő kap föl, áramlatba önt, azután egy kékes-zöldes 
kis tavacska partján megnyugszom. A virágok ágaskod
nak, hogy megláthassák a víz tükrében magukat, szépek-e? 

A virágoknak egy testvérkéje, ifjú, bájos teremtés, 
mesterkéletlen szép leányka, az anyjának oldalán halad 
a víz partján. Szótlan. Hallgatok én, mint a természet, 
mikor elnyugszik fölötte a4 lóg, est hajnalán. Anyának, 
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Portugál nő, ünneplőben. 
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leányának léptei, az enyémek is az Estrella-templomhoz 
vezetnek. Kn oda., törekszem, megyek, hogy tovább lát
hassam a szentek képeinek ezt a hasonmását. 

Láttam én már templomot nagyobbat és szebbet, 
mint a fehér mészkőből épült, lapos tetejű, szentek 
szobraitól ékes Basiliea Estrellá-t. Lisszabonban magában 
háromszáznál több templom van. Olyan, is, melyet még 
a keresztes vitézek alapítottak, (dos Martires,) de ez, 
sok istenházánál nekem jobban tetszik, magam sem 
tudom, miért? Talán azért, mert fenséges magasságban 
trónol, mert mindig szem elé kerül, mikor járjuk hegyes-
völgyes Lisszabonnak utcáit, melyekben könnyű az el
tévedés. Mint tengerjáróknak a világító torony, ebben 
a háztengerben, az Estrella templom, homlokzati-, cifra, 
kettős tornya, igen jő tájékoztató, ugy a szentély fölötti 
magas, formás kupola, melynek alsó részén, körben, 
alakok, fölül ismét torony, ennek tetejében világító 
lámpa, hajósok jó tájékoztatója a tengeren. A legszebb 
kilátás a városra, környékre, a kupolából van. A ki 
innét látta Lisszabont, nem felejti el fekvésének szép
ségét. Nők, a templomból és a templomba ki-be járnak, 
láthatjuk a portugál nőt ünnepi ruhájában. 

Mária (I.) királynő trónörökösért fohászkodott. Kí
vánságának a teljesedését hirdeti a templom belsejének 
sok márvány vésése, a templom belső, külső részén 
művészi kivitelben több jelképes szobor. 

Mária királynő nyugszik a főoltár közelében, a ki 
huszonnégy évig tartó őrültség után érte itt el nyug
helyét. 

A Belem-toronyról, Belem-templomról és a királyi 
palotáról kellene még jelen cikkem címe alatt szólni, de 
ezekről mégis külön. 

xlL^ 
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Belem-torony. Belem-templom. 
Megannyi érdekesség. — Másutt nem látunk. — Sajátságos építkezés. — Változás 
mindenütt. — Átok fogja. —- Hajós ház. — Itt búcsúzott Vasco <k Gama. -~ 
Nagy Emánuel építkezése. — Nagy mesterek dolgoztak. — Mintha cukorból volna. 
— Kőesipke. — Ide hozták porhüvelyüket. - A templom leghüssében. — Királyok 
nyughelye. — Pompás kupola. — Zárda palota. — Nyolcszáz árva. — Csak itt 

lehet látni. — Kiválik. 

ok szép látnivaló van Lisszabonban, kétség 
kivül, föltalálunk benne mindent, a mi egy 
világváros fogalmához megkívántatik, keretébe 
tartozik. Közelebbi és távolabbi környékén is 
megannyi az érdekesség. Ne gondolja azért 

senki, hogy e néhány cikkel, ki van merítve a tárgy
sorozat, mert a mi időnknek jó részét, délelőttön a sajtó 
kongresszus, délutánon a kirándulások foglalták le s igy 
sok szép dolog maradt nekünk látatlanban. Említem itt 
csupán még per summos apices a Belem- (Bethlehem) 
külvárosban a Belem-tornyot és a szt. Jeromos Belem-
templomát a kapcsolatos zárdával. 

Belem-torony, melyet szt. Vince tornyának is nevez
nek, a XVI. század elejéről való, ódonságában is szép, 
legsajátságosabb építkezése Lisszabonnak, világneveze
tességre tett szert, ilyet másutt nem látunk. Hatsarkos, 
hat kisebb tornyos, lépcsőzetes alantjáról emelkedik föl 
a magasságához nagyon széles méretű, négyszögletes 
torony. Vaskos épitkezés arab ízlésben, a Tejo védésére 
épült eredetileg a város és a tenger közt, körülbelül 
középen. A lapos torony alsó szélesebb részének a föl-
sején, eifrázatos kőerkély van, ezen belül, mintha ugy 
emelték volna rá a kisebbet a nagyobbra, egy keske-
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nyebb, négyszögletes torony van. Ennek a négy sarkán 
ismét négy gömbölyű kisebb torony, melyeknek a kupolái 
indián építkezésre vallanak. Az alsó-, vagy főtorony kö
zépső részén, kiugrással folyosó, ezen hét, íves ablak, 
fölöttük a toronyfalban még kettő. A sajátságos épít
kezés legalsó részében börtönök, hova egykoron az 
államügyek ellen vétő embereket zárták, 

A terjedelmes torony kőanyagából több, emeletes 
nagy házat lehetne építeni. 

A Belem-toronynak nincs most már jelentősége, mint 
egy régibb idő maradéka áll, tekint a kék színben tük

röződő tengervízbe le, 
r ~ r ""~",,w ~~H mely a folyását vál

toztatva, beiszapolta. 
Változás mindenütt, 

életben és természet
ben, megállapodás se
hol sem. A paradicsom-
beli átok mindenütt 
fogja az embert, dol
goznia kell folytono
san, a teremtés szikláit 
törni és halomra hor-

A belem-torony. -, . , 
dani, egyszer roppant 

nagyságú gúlákba rakni, másszor Belem-tornyot építeni 
azokból, mégmásszor a kőanyagból városokat emelni, 
melyek időnként elpusztulnak, ugy is, hogy kő kövön 
nem marad s újra kell kezdeni a munkát soha meg nem 
szűnő faradsággal. Nézve a Belem-tornyot, jutnak ezek 
eszembe. 

A Belem-tornyot elhagyva, valamivel odább, kamilla 
illatos vízpartján találjuk a szt. Jeromosról nevezett 
Belem-templomot, és azt a zárda palotát, melyek Lisszabon 
nevezetességeihez tartoznak. A víz közelsége emeli a 
szépségüket. Helyükön egykor egy nagyobbszerü, Ten
gerész Henrik által alapított hajós ház állott, melyben 
az utolsó éjét töltötte Vaseo da Gama, híres-neves fel
fedező, mielőtt felfedező útjára kelt, (1497 június 8) és 
a melyben fogadta őt a király, sok vihart és vészt látott 

, I 3 S t b . 



Belem-torony. Belem-templom. 95 

gályájából kiléptekor, Kelet Indiából szerenesés vissza
térésekor. (1498.) I. Emanuelo király1) az ut emlékére 
a hajós ház helyén, Mária tiszteletére templomot és a 
szerzeteseknek zárdát építtetett, magának pedig örök 
nyughelyet. Ennek a nagy nevű királynak meg volt a 
saját építészeti ízlése, mely virágzott is Portugáliában 
és a gyarmatokban később is. A gótikának az átmenése, 
későbbi fejlődése volt ez, melyhez kapcsolták még a 
görög-latin műveltség XIV—XVI. századbeli ujraszüle-
téséből származó díszítést, sőt egyes alkotó részeket 
Kelet India díszépitkezéséhől, a bizánci- és mór építkezés 
befolyását is megengedve. A ki egyszer látta ezt a kü
lönös, de kedves kinézésű építkezést, az mindenütt meg 
fogja azt ismerni. 

Nagy mesterek dolgoztak a templom tervein, ve
zették az építkezést, díszítést. Művészi és mesteri minden 
rajta. Ugyanabból — az Alcantara-völgyből tépett, hordott 
— napfényben vakítóan kápráztató fehér mészkőből épí
tették a templomot, faragták ki a díszítéseit, szobrait, 
mint a melyből való az Estrella-templom: ugyanazt a jó 
benyomást is teszi ránk. Távlatból nézve, mintha fehér 
cukorból volna kivágva. 

A sánta Maria de Belem-templomnak egyik legna
gyobb nevezetessége a főhejárás, mely magasan, az 
ablakokat túlszárnyalva, a tetőig terjedve kettős ajtót 
foglal magában. Arányosan tagolt az egészében, a dombor-
vésetek ékességeiben pedig ragyogó. Párját ritkítja ez a 
templom bejárás. Kőcsipke, alakokkal szőve. A hatalmas 
ív alatt, ív fölött, a merre a szem tekint, mindenütt 
szebbnél szebb szoborművek, Máriának, az angyaloknak, 
a szenteknek elhelyezett alakjai között, középen, Vaseo 
da Gama nagy méretű szobra. A templom leghüssében 
nyugszik maga is, Camoes költő is, a ki őt megénekelte. 
Csak ujabb időben (1880) hozták ide a két nagy ember 
földi maradványait. Néhány királyi díszkoporsót is láttam 

i) Nagy I. Emánuel uralkodása alatt (1495—1521) volt Portugália leghatal
masabb, a művészetek is akkor virágzottak benne legjobban. 
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egymásmellért, szürke márványból faragott elefántok 
kettesével tartják azokat. Királyok és királynék nyug
helye a díszesen faragott kövek alatt. 

A templom főbejárasa mellett kétoldalt, két magas 
íves ablak egészíti ki az összhangzást, eltéröleg a többi, 
egymás fölött vágott ablakoktól 

A közel száz méter hosszú, három hajós, kereszt-
hajós templomnak a világítása kitűnő. A fény, sávokban 
ömlik be. Fény járja át. Minden megelevenül a nappali 
fényességben. A templom ékességeiről könyvet lehetne 
írni. Egy kápolnában az egyház nagy szentjének, a jeles 
egyházatya és kitűnő tanítómesternek, szt. Jeromosnak 
az életnagyságú, élethű alakja. Mikor II. Fülöp látta, 
várta hogy megszólaljon. 

A templomból kijőve és nézőpontra állva, nem győ
zöm nézéssel a szépdomborodásu márvány kupolát. Ha 
nem is sikerült a római szt. Péter templom kupolájának 
az utánzása, mégis nagyon szép. Karcsii sarkoszlopok, 
merész ivek tartják azt; díszítés a templom külsején, 
lapos tetején akármennyi. 

A milyen szép a templom, épp oly díszes, fényes, 
márványvésetekkel tele a templom ízlésében épült zárda, 
mely egykor a szt. Jeromos nevéről nevezett csuklyás 
barátoké volt. Most, hogy határolt körükből kiléptek, a 
zárda, cserjékkel befásitott, tornáccal körül futó udva
rával, nyolcszáz árva gyermeknek nemcsak menedék
helye, de ügyesen megszabott munkakörrel, iskolája is 
az életre, mindenféle szakoktatást végeznek benne, ta
nulók, a művészi nevelés által a művészet egyik-másik 
kedves, vonzó ágára is képesítést nyernek. A nevelés, 
leghatékonyabb eszköze a fejlődésnek. 

Ilyen tornác íves zárdát csak ezen a földön, Por
tugáliában és Spanyolországban lehet látni. Négyszögletes, 
pompás zárda udvar, mór oszlopcsarnok, arab ízléssel 
díszített folyosó. Ezek az ívek és oszlopok, legszebb 
részei a zárdának. A boltozatok alatt sétálni, lélekemelő. 

A vallásos érzésnek milyen magasztossága, az áldo
zati készségnek miiyen nagysága, a művészetnek milyen 
Vértesi Spanyolország Portugália 7 
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magas foka kellett ahhoz, hogy teljes összhangba jöjjön 
az egész mesterim! azt legjobban mutatja a Belem-
templom, mely Lisszabon háromszáz és egynehány temp
loma közül kiválik. 
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tettek. — Elvitték a pálmát. 

f Portugál Földrajzi Társaságnak a múlt (1897) 
évben elkészült, két millió frank árán fölépí
tett díszes és tágas palotájában — melyben 
pár hó előtt ülték meg a Vasco da Gama 
ünnepélyeket —-* tartotta az V. nemzetközi 

sajtókongresszus az üléseit. Szép palota, melyhez hasonlót, 
egy földrajzi társaság sem bir. 

Dolgos időben, az ülések tartama alatt, hadi ten
gerész katonák sorfala tartotta fon a rendet napokon 
át a ház előtt. Az idő folyvást derült, napsugaras volt. 

Mi már előzetesen is megnéztük tőről hegyig az 
emeletes épület helyiségeit, melyekben a tudományos 
játékszereken kivül egy sokat érő múzeum és könyvtár 
van. A legújabb irodalmi termékek a könyvpiacról. 

De nem csupán csak könyvbúvárok járnak ezekbe 
a termekbe, olykor bálozó leányok is, mert a kétezer 
embert befogadó legnagyobb terem igen alkalmas az 
olyan testmozgásra, melyet táncnak nevezünk. 

Ennek a nagy teremnek a karzatán, a kongresszus 
megnyitása előtt zene játszott szép darabokat. Akkor is 

7* 
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színdús volt a nagy terem, mikor a politikai világ szeme 
előtt megnyílt benne az V. nemzetközi sajtókongresszus 
1N9S. évi szeptember 26-án négy órakor. I. Károly por
tugál király — a fiatal és igazán bájos királyné, Maria 
Amália az oldalán — VIve le roi! Vive la reine! föl-
kiáltások között nyitotta azt meg ünnepélyesen. Gene-
ralissimus egyenruha volt a királyon. Hat fehér ló volt 
a hintó elé fogva, melyen a felségek jöttek. A kocsijuk 
előtt és a kocsijuk után három-három testőr lovagolt. 
Érkezésükkor rázendítették a portugál imadalt, dicsőítő 
éneket, melyet egy másik zenekar, mikor a teremben 
megnyitáskor megismételt, állva hallgattunk meg. 

Jelen volt az udvar, Don Alfonzo infans, a király 
testvéröcscse, szeme nyílt, őszinte, jeleri a lisszaboni polgár
mester, a miniszterek és a külügyekben eljáró, sima 
modorú, de a mikor az ellentéteket élesítik, veszekedni 
kész államférfiak. Közülük többen, az emelvényen, 
melyen a királyi pár és az udvarhoz tartozó személyi
ségek karos székekben ültek, jobbra foglaltak helyet. 
A ragyogó egyenruhák mellett, szövetgombos fekete 
öltözetek. A karzatot, érdeklődő közönség szállta meg. 
Sok szép asszony, tollas kalapban, még több, még szebb 
virágos leány, révedező báj ült a finom metszésű arcukon. 

A királyné — igazgyöngy színű nehéz selyem ruhá
ban, fején fehér- és rózsaszín tollas kalap — Igen kedves, 
kezet nyújt Luiz de Castrol portugál költőnek, beszél 
másokkal Is angol-, francia- és spanyol nyelven. Mosoly 
száll az ajkára. 

Singer Vilmos, a sajtókongresszus párisi központi 
bizottságának az elnöke, a bécsi Concordia Társaság 
képviselője, a Neues Wiener Tagblatt főszerkesztője, 
hódolattal üdvözli a királyt és a kongresszus megnyi
tására fölkéri. Beszéde elején hangoztatta már, hogy az 
V. nemzetközi sajtókongresszus történetében arany 
betűkkel lesz följegyezve a király és királyné jelenléte. 
Köszöni azután a királyi párnak a jóakaratát és párt
fogását, majd a kongresszus tagjainak hálás köszönetét 
tolmácsolja. Egyes mondásait megéljenezték többször. 
A közvélemény volt az oldalán. A mit azután Singer 
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hosszasan beszélt a kongresszusról, a kezdet nehéz
ségeiről, a legyőzött akadályokról, a kongresszus törek
véséről, az itt teljesen fölösleges volt, inkább a tanács
kozások megkezdésekor mondta volna el. 

A király. Carlos, Doni Miguel de Braganza. francia 
nvelven, érthető jó hang hordozással szabadon beszélt. 
Szónoki tehetség. Fölemlíti, hogy közelebb az orvosok 
kongresszusát nyitotta meg ugyanebben a teremben. 
Kedvesen jellemzi az orvostudósokat. Azoké volt — úgy
mond — az a kongresszus, a kik a testet gyógyítják. 
.,Ce Congrés était de ceux, qui soignent le corps. Le 
vőtre est de ceux, qui soignent V esprit." (Az orvosok 
munkája az emberi szervezetre irányul, az íróké a 
homályos tudás megvilágítására.) Hangos éljenzés után 
folytatta a király: „Egy-egy fáklyavivő minden író, osz
latja a sötétséget." Végül a királyné nevében is sikeres 
munkálkodást kivan a kongresszusnak s azt megnyitja. 

A királyi szónoknak szép alakisággal kifejezett 
beszédét, az érzelmek szép harmóniájában nagy éljenzés 
követte több nemzet nyelvén, melyekbe a hangos magyar 
éljen vegyült. 

A kongresszus megnyitásának hírét szétröpitette a 
villamos áram. A királyi pár azután beszélgetett a másik 
teremben a jelenlevőkkel, a nép-barát király, szivarszó 
mellett társalgott, megszólított közülünk többet a kör 
társalgásban, a királynénak bemutattak több kongresszusi 
tagot, kikkel igen szívélyesen váltott szót. Megtudjuk, 
hogy a mi Mária Dorottya magyar királyi főherceg
nőnknek sógornője. 

Király és királyné végre, mint jöttek, mentek, han
gos éljenzés követte őket, kedvességükért tüntetésszerü, 
feléjük szárnyaló megnyilvánulása volt az örömnek és tisz
teletnek. Mi is szét oszoltunk s beszéltünk az esti foga
dásról, mely a városházán lesz. Erről más lapon, marad
junk a tárgynál. 

Másnap, szeptember 27-én a kongresszusi tagok 
munkába léptek, a tanácskozások megkezdődtek ugyan
abban a teremben, melyben a király megnyitottnak 
jelentette ki azt. 
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Annak dacára, hogy a tegnap esti fogadás a-város
házán az élfélutáni órákig tartott, a kongresszusi tagok 
nagy számmal jelentek meg erre az első" ülésre. 

Singer Vilmos elnökölt, mellette az emelvényen 
helyet foglalt még Ennés Antal, a portugáli bizottság 
elnöke, Claretie Gyula és dr. Koeli Adolf heidelbergi 
tanár, tehetséges fők, igazgatósági tagok, a kiknek 
jelentős szerepük volt, hivatalos a gondosságuk. 

Az elnöki megnyitó után következett a Taunay Viktor, 
művelt fő, a „Verité" szerkesztője és a kongresszus tit
kárának jelentése a párisi központi Iroda munkálatairól. 
A kongresszusnak ez a műveltlelkü, fáradhatatlan embere, 
kit előkelő, lekötelező finom modoráért valamennyien 
megszerettünk, tapsokat aratott jelentésének egyhan
gúlag történt elfogadásakor. 

A titkári jelentést Canler Adolf, a „Liberté de 
Bruxelles* szerkesztőjének, a kongresszus pénztárnoká
nak számadási előterjesztése követte. A pénzügyi dolgok 
rendezve, a szokásos igazolások után — 345 tag3) jelent
kezett — dologra térés volt. 

Singer elnök átadja az elnöki széket Ennés x4ntal~ 
nak. A portugál királyság volt tengerészeti minisztere 
tnneplésben, hódoló tüntetésben részesül az elnöki szék 
elfoglalásakor. Francia jó kiejtéssel megköszöni azt. 

Következett tárgyalásra Beranza Alonzo, a spanyol 
sajtó kiküldöttjének és igazgatósági alelnöknek javaslata 
a nemzetközi egyezmények módosításáról a távirdai 
díjakra nézve, a díjtéteknek a sajtó javára olcsóbbá 
kieszközlése iránt. Négy év óta tárgyalják már ezt a 
dolgot a különböző országokban — úgymond a javaslat — 
^Franciaországból . . . . . 100. Az Amerikai Egyesült Államokból 7. 

Portugáliába! 44. Hollandiából 6. 
Olaszországból 37. Finnországból 5. 
Magyarországból 34. Svájcból 4. 
Németországból 27. Norvégországból 3. 
Ausztriából 26. Oroszországból 2. 
Angolországból 14. Transvalból 1. 
Belgiumból 13. Spanyolországból 1. 
Svédországból 13. 
Dániából ' 8. Összesen . 345. 

Hogy Spanyolországból csak egy jelentkezett hírmondónak, az a két nemzet 
közötti gyűlölködésben leli magyarázatát. 
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és megállapodás csak Francia- és Spanyolország* részéről 
van eddig. Az országok kormány válságai hátráltatták a 
dolog" előre haladását. A hosszú jelentést Taunay titkár 
olvasta fül esengő hangon. 

Hozzászóltak: Baker James, (Angolország') Israels 
Lajos, (Hollandia) Hinzelin Albert. (Franciaország'.) 

Ekkor fölállt Torelli Viollier olaszországi kiküldött, 
a központi bizottság tagja, és felolvasta e tárgyban az ő 
javaslatát, melyet Janzon Jánossal, a stockholmi „Dagblad" 
szerkesztőjével és az ugyanottani „Publicist Klubben" 
tagjával, svéd képviselővel együtt alkotott. B szerint 
egy külön ügynökség létesitessék, mely a sajtót kiszol
gálja távirati hírekkel. 

Következő, két pontból álló határozati javaslat 
hozatott: 

1. A kongresszusi francia bizottság fejezze ki a 
kongresszus elismerését Maruéjouls-, a franciaországi 
kereskedelemügyi-, posta- és távírda miniszternek. 

2. Bízza a kongresszus a további eljárást az igaz
gatóságára, hogy a többi államok is kozzájáruljanak a 
franciaországi és spanyolországi megállapodáshoz. 

A szeptember 28. napján tartott ülés csaknem a 
két Albertnek, Bataille, a „Figaro" szerkesztőjének és 
Oesterrieth, a „Vérein Berliner Presse" képviselője 
együttes jelentésének volt szentelve, a politikai írók 
cikkeinek, főleg a vezércikkek utánnyomásánál a szerzők 
tulajdonjogának megvédésére nézve. 

Ez a tárgy, jól emlékszem, részben már a II. Oszkár 
költő-király fogadásával megtartott stockholmi IV. nem
zetközi sajtókongresszuson lett megvitatva a múlt 1897. 
évben. Most újból ráfordult a beszéd sora. Sokból állana 
a hosszú javaslatról kivonatilag is szólni és a heves 
vita részleteit — melyben több, kimagasodó szép beszéd 
— ebben a nagyon is szűk keretben ismertetni, csak a 
határozatot mondom el, mely nagy többséggel hozatott. 

A politikai, vallási, gazdasági és társadalmi kérdé
sekre vonatkozó cikkekből a részleges idézés meg van 
engedve az eszmék terjesztésének érdekében. Ugyanezen 
esetekben a cikkek teljes utánnyomása is meg van 
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engedve, kivéve azt az esetet, mikor ,.az utánnyomás 
tilos" felírást viseli a cikk. 

A szeptember 29. napján tartott illést egészen el
foglalta Bataille Albert és Oeker Pál előterjesztése hír
lapírói szakiskolák tárgyában, korlátozása annak, hogy 
ne lehessen mindenki újságíró és hogy milyen előtanul
mányok lennének ehhez szükségesek. Hosszú volt az 
előterjesztés és nagyon részletes. A többség megtapsolta 
a javaslatot tetszés nyilvánítással, de azután előtérbe 
lépett a kételkedés e tárgyban, különösen Bemard János 
francia újságíró gúnyosan jegyezte meg, hogy a faiskola 
kiültetett csemetéinek gyümölcshozásában nem bízik, 
inkább a kiselejtezést tartja szükségesnek az újságírói 
testületben és tovább vadászott az egyes újságok irá
nyitói ellen, a kik ugy használják a lapokat, mint a 
kalabriai rabló a karabélyt. Más felszólalók vélik, hogy 
a tervbe vett újságírói iskola fölállítása nagyon nehéz, 
sőt lehetetlen. Ezek ellen Bataille, — neve csatát jelent 
— ügyesen csatázott, levél és egyéb okmány alakjában 
szedegette ki zsebéből az érveket. Ismét felé fordultak 
élj énekkel. Egyszer itt, másszor ott látszott a többség, 
a fölfogások összeütköztek. Végre ellenző és helyeslő 
sok lévén, győztek, a kik a vitatott iskola fölállítását 
szükségesnek találták. 

E tárgyban a lisszaboni és a római kongresszus 
(1899 április 5) közötti időben Hevesi József a „Magyar 
Szalon'4 szerkesztője is véleményt kért kiválóbb magyar 
újságíróktól. Olvasom Fáik Miksa dr. a „Pester Lloyd" 
szerkesztőjének véleményét a „La Presse Internationale" 
1898. évi december 15-iki számában. Véleménye szerint 
a kinek tehetsége van, a ki hajlamot érez az újságírói 
pályához, annak a már előbb megszerzett tanulmányához 
elég az, ha egy nagyobb szerkesztőségbe kerül, ott a 
hivatásszerű kiképzést elsajátíthatja ugy, hogy jobb 
újságíró lesz belőle, mint ha az újságírók tervezett 
iskolájába járna. 

A „Pester Lloyd" szerkesztőjének véleményéhez a 
„La Presse Internationale" szerkesztője megjegyzést tesz, 
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természetesen Bataille Albert és Oeker Pál amerikai 
közügyi írók javaslatához képest. 

Rákosi Jenő, a „Budapesti Hírlapi szerkesztőjének 
véleményét a hivatkozott francia lap következő számá
ban találjuk. Elég, ha levelének végét idézem. Isten 
mentsen minket attól, hogy a mi szabad mesterségünket, 
az elmélet és minta bénítsa meg. Rákosi három dolgot 
tart szükségesnek az újságírónál. Altalános tudományos 
képzettséget, újságírói tehetséget és egy kis tapasztalást. 
A tehetséget Isten adja, a képzettséget a főiskolában 
vagy az egyetemen kapjuk, és a mi a tapasztalatot illeti, 
azt lassanként a lapnál szerzi meg, a ki értelmes. 

Mikszáth Kálmán nem is álmodott soha újságírói 
iskoláról. Wlassits Gyula dr. közoktatási miniszter se 
álmodhatott ilyenről. De bármint legyen is, a ki állást 
akar magának az; ujságirási irodalomban biztosítani, 
annak természetes adományokkal kell birnia. 

Báró Eötvös József híres közoktatási miniszter mon
dotta egy alkalommal, ha az ember gyakorolni akarná 
magát az egérfogásban, csak két, négy vagy öt év múlva 
lenne ott, a hol a két hetes macska van az ügyességével. 

Ezekre a kapcsolatos dolgokra azért terjeszkedtem 
ki, hogy annál nyilvánvalóbb legyen a különböző gon
dolkozásmód. A mit azok a kongresszusi tudósok nagy 
készültséggel vitattak meg, azon a magyar szellem mun
kája hamar siklik át s egypár jó megjegyzéssel többet 
mond, mint ha azok félnapig tanácskoznak. 

Végre parlamenti keztyüs harcmodorban arról folyt 
egy nagy tanácskozás hangosabbá vált beszédekkel, hogy 
az újságíró szabadon nyilváníthassa nézeteit, s ha vétene 
a fogalom lényege ellen, elírná magát, magyarán szólva: 
elvetné a sulykot — rossz értesülés folytán valótlan 
dolgot harsogna bele a világba, szóval olyan hibát követne 
el, mely büntetést von maga után, akkor elitélés után 
kegyelmet kapjon. 

A magyar újságírók az osztrákokkal és németekkel 
egyezve, pártolták ezeknek a világbékéről szóló javas
latát, de a többfelől megnyilatkozó óhajtás dacára sem 
került ez a javaslat érdemleges tárgyalásra, jnert a 
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franciák forrongást támasztottak, állítván, hogy ez poli
tikai dolog, niolylyel alapszabályszetftleg nem foglalkoz-
hatik a kongresszus. ííyözelemre jutott a nézetünk, a 
világbéke iránti javaslatot visszavonták a köztünk levő 
béke fcnmaradásának kedvééit. 

A mondottakon kivtll tanácskozás volt még* Torelli 
Viollier olaszországi újságíró és kongresszusi alelnök 
javaslata folytán egy olyan nemzetközi választott bíró
ságról, mely a laptulaj donosok és a lap munkatársai 
között hozzon Ítéletet, ha eltérés, vitás dolog merül tol 
közöttük. 

Constant francia újságíró, az „Assoeíaeion de la 
Presse Iudiciaire* képviselője határozati javaslatára fel-
hatalmaztatott a központi iroda, hogy egy ilyen bíróságot 
szervezzen nagyobb esetekben való ítélkezésre. 

A kitűzött kérdések fölötti tanácskozás befejeztével 
a legközelebbi VI. nemzetközi sajtókongresszus az olasz
országi bizottság nevében Paeelli tanár által tett meg
hívás következtében Rómában, az örökvárosban tűzetett 
ki 1899. évi április 5. napjára, 

Ezen az utolsó ülésen Jules Claretie, a párisi Oomédie 
fran^aise igazgatója s a francia újságírók elnöke, len
dületes szép beszédben összegezte a kongresszus vív
mányait és az egyetemes gondolkodás erejével hozott 
határozatoknak nagy horderőt tulajdonított. Hivatalos 
ténykedésének az utolsója, 

Hangos éljenzésünk követte a beszédét. Én pedig 
ide írom a francia akadémia tagjának szép szavait, 
melyeket a „La Presse Internacionálé", a kongresszus 
megnyitásának napján megjelent ünnepi száma hozott. 
Megragad az ékesszólás igézetével. 

„Les peuples sönt grands surtout par le rayonnement 
de leur génié. Les vrais territoires, ceiix qu'on n'annexe 
pas7 sönt les terrains conquis par la pensée humaine, 
1' Art ou la Poésie. Vasco da Gama a donné un monde 
á F humanité! Camoes en a eréé, conquis un autre. 
II y a des phares inextínguihles en Portugál et c5 est 
ce qui fait que, dans 1' historie humaine, ce peuple est 
grand et a jeté sou lingot dans la balance de 1' avenir," 
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A népek nagyságának füles ^ nemzeti szellem az 
alapja. Az igazi és soha sem kapcsolt területek azok, 
a melyeket az emberi gondolat a művészet vagy a 
költészet hatalmával hódítottak meg*. Vasco da (íama 
egész világot adott az emberiségnek. Canioes egy másikat 
teremtett és hódított meg. Portugáliának örök fényt szóró 
világító tornyai vannak s éppen ebben rejlik oka annak, 
hogy ez a nép az emberiség történetében oly nagy, s 
hogy a jövő mérlegében oly sokat nyom az ő mértéke. 

Xégy napig tartott a kongresszus tanácskozása 
könnyebb- és mélyebb megértést igénylő dolgokról, a 
még mindig esak kegyes kívánság tárgyról, az újságírói 
vér niegcsöndesedéséről, megfogant több jó eszméről s. a. t. 
A kiket inkább az utazás és Lisszabon érdekelt, szóval 
egyébben folt a fejük, azok — a munkarend félre téve 
— a tanácskozásokról fölváltva vagy egészen elmaradtak. 
Maradtak ezeknek a kongresszus dolgozatai „spanyol 
faiuk^-nak, miként a német, az előtte ismeretlen dologról 
szokta mondani. A néhány napnak leforgása alatt mindig 
volt mintegy harmadfélszáz tanácskozó együtt, sok oku
lást meríthettünk a beszédekből. Kevés volt a szóvivő, 
mert hiszen a francia nyelvet közönségesen ha beszéli 
is valaki, nem elég a tudása ahhoz, hogy ilyen nagy 
nyilvánossággal biró gyülekezetben, annyi tanult, világlá
tott ember előtt fölléphessen, annyi éles és tartalmas elmé
vel mérkőzzék. Lehetett — igaz •— bármilyen nyelven is 
hozzászólni a tanácskozásokhoz, azt is figyelemmel kisér
ték, de csak francia nyelven folyt a beszéd, az érvek 
ütegeit is francia parancs szóra állították föl. 

A tanácskozásokat azok az elnökök vezették föl
váltva, kiket a különböző nemzetek írói erre a tisztre 
megválasztottak. A franciák itt is kitűntek, legtöbben 
voltak. El is vitték a pálmát a „nagy nemzet" fiai. 

7F^ 



XII. 

Fogadó estély a városházán. 
Urak, hölgyek. — Érdekes mulattok. — A polgármester. — Leadta névjegyét. — 
Virágos lépcsőház. — Hüssitök és melegítők. — Tatmay és Szirmai. — Sok magyar 
szó. — Szeretett velünk lenni. — Tűzoltás. — Szervezett tűzoltóság. — Néztük az 
ablakból. — Gyenge oldalát érintettük. — Éjjeli séta. ~~™ Jó emlékezetben maradt 

ű^^^!Zi ünnepélyek sorozata, melylyel a portugálok a 
W^^^^ sajtókongresszus tagjait megtisztelték, a város-
J^^^& házán vette kezdetét aznap, mikor a király a 
v ^ f ^ kongresszust ünnepélyesen megnyitotta; este 
J VÍ* kilenckor. Az estélyre, fölavató lakomára hiva

talosak a kongresszus összes tagjain kivül Lisszabon 
előkelősége, urak, hölgyek. Megtudom, hogy a magasabb 
rangú katonák állami hivatalt viselnek. A nők között 
érdekes mulattok1) voltak. Lisszabon utcáin néger férfit, 
néger nőt látni, nem tartozik a ritkaságok közé. Diva
tosan vannak öltözve. 

A polgármester, 0 Commendadas Zofima Pedrozo 
Gomes da Silva, megtestesült gond, lelkiismeret, tisz
telgésünkre, leadta névjegyét minden kongresszusi tag 
lakásán. 

A meghívó külön-külön borítékban — szívélyes 
hangon. 

A lisszaboni városháza — Camara Municipal — egy
emeletes tetszetős külsejű, oszlopos és tág erkélyes 
épület a Commercio-tér éjszak-nyugati sarkának legköze
lebbi szomszédságában van, előtte, amannál kisebb tér, 
melyet díszesen épült magas házak szegélyeznek. Terén 

!) A fehér ember és néger keresztezéséből származó színes ember. Több
nyire az anya néger. 
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egy összefont alakú, a portugál nemesek kivégzésére 
emlékeztető oszlop, Pehirínlio. A téren ünnepélyes vi
lágítás. 

A lépcsőház (lelövi növényekkel, ritka virágokkal 
volt ékesítve és sok, kiválóan szép rózsával. Azt a 
benyomást kelti, mintha valamely Vígadóba, s nem a 
komoly tanácsházba lépünk. 

Csoportokban helyezkedünk el az igen szép, márvány 
lépcsőház tágas folyosóján és a termekben, hallgattuk 
a Programmá do concerto zene számait, az alulról föl
hangzó katona zenét. 

A tálcákon fölszolgált ízletes étkek, hüssitők, még-
inkább a melegítők, portugál jó borok, csakhamar élénk 
társalgást idéztek elő. Uti élmény elmondása akármennyi. 
Ismerkedtünk a társakkal, különböző nemzetek fiaival. 
Többekkel még Parisban találkoztunk a „La Presse 
Internationale* szerkesztőségében. A Rue de Provence 
66. száma alatt volt ez a ház, melyhez irányult a kon
gresszus tagjainak bucsujárása. Sokan leveleiket is oda 
címeztették és ezer kérdéssel ostromolták a'szerkesztő
ségi tagokat; szívélyesek és előzékenyek voltak. Ki
emelem az ott működő Taunay Viktor kongresszusi 
titkárt és Szirmai Antal honfitársunkat, a neveztem újság 
kiadóhivatalának főnökét. Sok szívességükkel nagy hálára, 
köteleztek, már Parisban segítették elő a kölcsönös 
megismerkedést. 

Az estélyen francia- és német nyelv uralkodott, de 
elég magyar, szó is hanzott föl. Mondanom sem kell,, hogy 
vígabbak voltunk, mint a németek. Szeretett velünk 
lenni Schweitzer György, a Vérein Berliner Presse kép
viselője és kongresszusi alelnök. 

Kis időre sarokba ülök pihenni. Tanulmányozom 
ezalatt az embert hivatalos minőségében. Mint görbül a 
gerinc hátra, alantossal, előre, följebb valóval szemben. 

A tér egyik magas építkezésű házán tűzoltók mutatták 
be látszólagosan a tűzoltást, ügyességüket a létrák ide-
oda tolásában, a hágcsókon való macska-ügyes, gyors 
mászásukat, az életmentést olyan hűen, vállukon hozva, 
embert hosszú vászon zsákokban lecsúsztatva, mintha 
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csakugyan lángnyelvek csapnának ki a fényesen kivi
lágított ház ablakain. Derültség támad, mikor a tűzoltó 
egy pólyás babát hoz le a legfelső emeletről. 

Az öszvérek által vont, gyorsan érkezett fecskendő 
kocsikból egy-kettőre olyan vízsugarak csapkodták a 
falat, hogy a nézők ruhája is nedves lett. Lisszabon 
sokat tart a kitűnően szervezett tűzoltóságára, de büszke 
is lehet jól megválogatott katonaságára. A gyakori tüz
esetek alkalmával kitűnő szolgálatot tesznek a lisszaboni 
tűzoltók, akár csak a konstantinápolyiak, kiket a mi 
grófunk, Széchenyi Ödön basa szervezett. Volt közöttünk 
akárhány, a ki nem látta mind azokat a dolgokat, me
lyeket a tűz urai bemutattak. A városház nagy erkélyéről 
és az ablakokból néztük az érdekes mutatványokat és 
a jó gondolathoz üdvözlést mondtunk a presidente da 
Camera Municipalnak, mondjuk röviden, a polgármes
ternek. Ugy látszik, gyenge oldalát kellemetesen érin
tettük. 

Már éjfél után járt az idő, mikor oszoltunk. Gyö
nyörű volt, világos az éjszaka. Többen keltünk sétára, 
- űzött a tüzes bor, — hogy a fűszeres, tiszta levegőt 
élvezhessük, vízparton a habok csobogását hallhassuk, 
víztükrön a hold színezését láthassuk. Mások, mentek 
nézni Lisszabont éjjel. — 

Jó emlékezetünkben maradt az első ünnepélyes és 
szívélyes fogadás a lisszaboni polgárság részéről, mely
nek a becsét az emelte, hogy a főváros törvényhatósága 
részéről volt. 
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Kirándulás Cintrába. 
(A portugál írók vendéglátása.) 

Délelőttön munka, délutánon vigasság. — Portugál paradicsom. — Megénekelték. 
— Templom a Holdnak. — Patkó ívek. — Fölvonó val. — Meleg volt. — Pazar 
a természet. — Szőkeségek. — Viszontlátom. — Égő színek. — Tarack durrogás, 
harang zúgás. — Életet hoztunk. — Díszes fogatok. — Isten hozott! — Újságot 
olvasok. — Hegynek tetejében. — Sziklatuskók hevertek. — Kanyarulat, kilátás. 
— Vasco da Gama óriás szobra. — Mikor visszajött. — A Lusiádokból. — Dicsői
tették. — A világ legszebb helye. — Különböző ízlés. — Célnál. — Csodás épít
kezés. — Története van. — A hol üdülni lehet. — Hat emeletes. — Szíves kalauzolás. 
— Aspice oceanurn. — Sok méz. — A kupola gömbjében. — Szép a tenger. — 
Vajda tudna írni róla. — A villámhárítóra kapaszkodott. — Lekaptak. — Meg-
vendégelés. — Lángborok. — Nemzetközi barátságoskodás. — A gyenge és erős. 

kilenc órától kezdve, délelőtt voltak a kongresz-
szusi tanácskozások, délután, estefelé a kirán
dulások, ünnepségek. A cintrai kirándulás már 
előre is sokat igért, nem csak azért, mert a 
portugál írók rendezték kartársaik tiszteletére, 

hanem azért is, mert csak egy Ciíitra van a világon, 
melynek a kies voltát, rendkívüli szép fekvését az ókori 
költőkön kezdve, a nagy nemzetek kiváló költői is meg
énekelték. Portugáliának ez a paradicsoma. Camoés és 
Cervantes, Byron, Vega, Garcilaso spanyol költő és Vega 
Lope, Félix de Vega Carpio, a világ egyik legnagyobb 
drámaírója, a kit Cervantes a lángeszüek fénixének nevez, 
ki nem fogytak magasztalásából. 

A rómaiak Cynthiának nevezték, a hasonlóképp 
általunk elnevezett Hold-hegység előőrsének, melyen 
templomot emeltek ennek a napcsillagnak, szép helyen. 
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Szépen is színezi meg a Hohl a nevét viselő hegységet. 
Ennyit izlelitöül a helyről, a hol ünnepi ruhában jár a 
természet mindenkor: árnyak, huss források valódi édent 
alkotnak. 

Lisszabonban kocsikon mentünk a központi induló-
házhoz, habár az a város közepén van. Cifra látványosság 
számba megy ez a közlekedési épület maga is. Az épület, 
építészeti izlés, látom, de milyen izlés, nem tudom. Mór 
ízlésnek mondanám az ívek patkó alakjából Középen 

A lisszaboni uj iudulóház. 

két nagy ilyen ív egymás mellett, ezekbe vannak az 
ajtók illesztve. Ajtók mögött egy jól megvilágított nagy
csarnok, melyből fölvonóval jutunk magasba a sínekhez. 
Hamarjában azt sem tudjuk a dimbes-dombos városban 
fent vagyunk-e avagy lent? A vasúti műszaki tudomány, 
mindenhova kiterjeszti már a hálóját. Egy sínpár mellett 
tilosra állított karjelző. 

Külön gyorsvonat szállította társaságunkat. Ha nem 
lett volna díjtalanul, fizettünk volna a 28 kilométernyi 
utért viteldíjul oda-vissza ezer reíst. 

Alig szálltunk be, füttyentett a mozdony, alagút nyelt 
el. Az ut legeleje ismeretes. Erre jöttünk he a városba. 
Vértesi Spanyolország Portugália 
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A vízvezeték, völgy mélyének az áthidalása most még 
érdekesebb látványt nyújtott, de azért nem mondanék 
valót, ha állítanám, hogy kellemetes volt ez a másfél 
órai kirándulás Cintráig. Meleg volt, a nap, égetőn nyi
lazta sugarait. A tájék egyhangú, köves, mely lehelte 
magából a déli hőt. De azután, mint homokpusztában a 
gyepsziget, ugy tűnt föl a szem előtt a kőpusztából föl
emelkedő zöld hegy, melyet délszaki növényzet borított. 
Pazar a természet. 

A cintrai indulóházban föltűnik néhány, de csak 
néhány szőke hölgy, kiknek a bölcsője Portugália hegyei 
között ringott. Svédország bájos szőkeségére emlékeztető 
alakok. 

Viszont látom a szikomorokat, melyeknek az árnyá
ban Egyiptomban, Palesztinában nyugodtam. Látok ezer 
virágú magnóliát, melynek illatát először szívtam Plórenc, 
Róma, Nápoly vidékén és ege alatt. A pálmáknak is 
örülök mindenütt, a lybiai homokpuszta szélén, a nizzai 
tengerparton egyaránt. Mindig szépek maradnak azok a 
szemünkben. Ki győzné előszámlálni az égő színű virágok 
ezreit ?! 

A kelták által alapított, bortermeléséről és márvány
bányáiról híres Cintra városka felzászlózott indulóházánál 
tarackok durogtatásával fogadnak, hangjuk dübörögve 
verődik vissza a hegyekről. Díszlet csinálok elkésett 
kalapácsolása hangzik. A templomok harangjai megkon
dulnak, mint a mikor püspököt fogadnak. A nép öröm-
rivalgásba tör ki. Jóarcú, nyugodt szemű öregurak mo
solyognak felénk. Zene szól, a hol egykor a várkastély 
alatt mór tárogató hangzott. Életet hoztunk most a csendes 
fészekbe. Két völgy között hegynyulvány, melyet tölgyek 
és fenyők árnyékolnak be. 

Urasági hintók (180) várakoztak társaságunkra, fé
nyes fogatok, bérruhás kocsisok, inasok. Megsüvegelnek. 
Lovak, olyik fekete mint a holló. Tűnődtem, honnét ez 
a sok szép fogat? A dolog önmagát magyarázza. A király 
nyaralójába megyünk, a király környezetében urak nya
ralnak, a kik keresik a király barátságát. Onnét ezek az 
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ezüst szerszámos fogatok, onnét a sok szép nyaralóból 
az uraságok kocsiai. 

A hol lassan haladunk s a hegy be vágásokban elzárva 
minden kilátás, kezembe veszem a „Journal Saloio* aznapi 
számát, melyet a eintrai indulóházban a helybeli rendező 
bizottság osztott ki és kellemetes meglepődéssel olvasom, 
a „Messieurs du Congrés de la Presse: Soyez les bien-
venus" kezdetű vezető cikket, mely szívélyesen üdvözli 
a kongresszusi tagokat,1) azután az újság lap, egész ter
jedelmében leírja a eintrai nevezetességeket. Ebből több 
lett világos előttem, mint a rövid fogalmazási! utazó 
könyvemből. 

Cintrában csupa kertek és parkok, a magaslatokról 
szépen látszanak, a mint az óceán fölött emelkednek. 
Dalos madarak zengnek fán, bokron. Galambok turbé
kolnak a tetőkön, megberzengetik olykor tollúkat. Ala
bástrom fehér felhők úsznak az égen. Kevés, de terje
delmes. 

Eltartott az ut hegynek föl, meredek hegynek a 
tetejébe, ugy két óra hosszáig, kapaszkodó kígyózó 
utakon. Gulahegyek által kicsipkézett tájakon röpítettek 
az erős nagy lovak, habzott a szájuk, tomporuk, veríték 
szakadt róluk. 

Rengeteg szikladarabok hevernek a hegyoldalokon 
szerte-szét, a hol tisztás volt. Másutt erdőségnek sűrű 
sötétsége eucalyptusok által szegélyezve. Mégmásutt 
ablaktalanul meredő romfalak, huüadozó bástyák. 

Az órákig tartó kígyózó ut minden kanyarulatánál 
más és más, pompásnál pompásabb kilátás. A kocsikról 
leszálltunk, hogy annál jobban tekintgethessünk minden 
irányban. Mentünk fölfelé, de csakhamar elfogyott a 
lélekzetünk. 

*) Au reflet des lumiéres dönt vous venez tout-á-coup inonder notre horizon, 
vous, les messagers et avant-coureurs du fiat lux humain sur tous les points 
habités du Globe: — ü nous est, en effet, donné de seruter les ténébres des 
ruines qui nous environnent, de fouiller sous les haillons qui reeouvrent aujord'hui 
les débris de notre passé et de constater avec un noble mouvernent de íierté que 
si nous ne sommes plus, nous fűmes: — et que, presqu' oubliés aujourd'hui, — 
nous avons autrefois suivi de prés, sinon accompagné la rnarche en avant de 
Thumanité et versé notre humble contingent de matériaux dans les fondations de 
l'édifice social universel. 

8* 
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Itt, sziklahegy tetejében régi szaracén sasfészeknek 
romjához lépcső vezet föl Ott, a másik csúcson Vasco 
cla Gania minden szobor méretet meghaladó ércalakja. 
Tenger felé mutat. Ott, arra felé volt az ő világa, onnét 
hozta dicsőségét, országának fényét. Itt, közelben, a 
várkastély erkélyén várta őt a királya, mikor megjött 
nagyobl) felfedező útjából. Camoes igen szépen ír erről 
a visszajövetelről a Lusiadok utolsó énekében, melyet 
könnyebb megértés végett francia fordításban igy ol
vasunk : 

TDans les voiles, les 'vents viennent souffler dociles, 
JusqiTau jour oü Cintra montre á leurs yeux ravis 
Les doiix souraets, noyés dans ]es cieux assoupis ! 
Ils te revoient enfin, noble rive du Tage!u 

Előtűnik utkanyarulatnál meg-meg eltűnik a várszerű 
mór kastély magas hegynek tetején. Koronázza a hegy
fejet. Ugy veszi ki magát a távolból, mint egy sasfészek 
a hegycsúcs tetején. 

Byron, világlátottságában, tájleiráshan nagy tekin
tély, a ki Ephezustól Lisszabonig, innét feljebb, látta a 
legszebb vidékeket és a kinek hol kedves, hol szomorú 
történetei a legszebb helyeken játszanak, az a Byron 
mondta azt, hogy ez, a világ legszebb helye. 

Nápolyban egy erkélyre léptem a karthauziak egy
kori zárdájában, arról meg egy másik angol, a ki az 
egész világot összejárta, mondotta, hogy ez a világ 
legszebb helye. A vezetőm beszélte el nekem ezt, ki a 
világlátott angol embernek is volt a kalauza, Tájakkal 
ugy vagyunk, mint a női szépségekkel, egyiknek ez, 
másiknak az, harmadiknak amaz tetszik legjobban. Min
denkinek Igaza lehet a maga szempontjából. Egyik a 
szelíd tájat, szelid asszonyt kedveli, másik a fölségeset, 
harmadik a különöset. Mehetnénk ismét nagy számig. 

Célnál, a hegy ormóján vagyunk. Elérve az 529 
méter magasságot, kiszálltunk. A tüzes lovak lassú lé
pésben lehűlnek. 

Jól nézzük meg ezt a csodás épitkezésü kastélyt, 
tündér várat, melynek magassága szédit, aranyos kupolája 
vakit, a konyha toronyszerű két kéménye pedig kettős 
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fölkiáltó jelként figyelmünket kelti föl. Jól nézzük meg, 
inert hozzá hasonlót nem látunk. 

Nem egyszerre építették ezt a kis Alhambrát sem 
a lisszaboni mór fejedelmek, — tudjuk, Spanyolország
ban is volt néha tizenöt - - sem a portugál királyok. 
Egész története van a megnőtt háznak. Mikor még ki
csiny volt, kezdetleges, a Belem-kolostorbeli barátoknak, 
a kik hibában találtattak, itt volt a fogsághelyük, akár 
azért is hívhatnák Penna-kastélynak, mert a „pena" szó, 
büntetést jelent latinul. De nem innét ered a neve, a 
„penna" szóból, mely sziklát jelent. Sziklavár is valóban! 

Qui si saiia. Olvastam egy Capri-szigeti nyaralón. 
Ez itt több, itt nem csak gyógyulni, itt üdülni lehet, 
ezért a helyért megirigyelhetné a portugál királyt bár
milyen hatalmas császár, még a németeknek ura is, a 
ki nyári hőben Norvégország Lofotok szigetcsoportjának 
egyik legszebb helyén, nyaralójában keres üdülést, az 
égetővé váló sugaraktól menekülést. 

Nincsen Portugáliának nagyobbszerű építkezése, mint 
ez a fellegvárszerü, a középkor pazar szolidságával épült 
Penna kastély, Castello Reál. Az idő átsiklik rajta, elol
vadnak fölötte a századok. A sziklacsúcs, melyen épült 
a sasfészek, közel hatszáz méter magas, a mesébe illő 
tündérkastély is hat emeletes. Egymás fölött, egymás 
mellett a falak, kupolák. A legtöbb király épített hozzá 
valamit, akár széttagolni lehetne a részeket, ugy is tel
jes egészet képeznének azok. Tömkeleg az, a tájéko
zatlan nem találna belőle kiutat. Calvalhez őrgróf, a 
király főkamarása fogadja a társaságunkat, irányítja 
elágazással vezetőinket, ő maga is velünk tart a Pallacio 
Reálban. Tündérszeszély épít ilyet. Lekötő látvány. 

Érdekesen magyarázza a mór- és a kései gót izlés 
vegyülését a régibb részeken. Igazán hálásak lehetünk 
a királynak, hogy ezt a fölötte érdekes kastélytömböt 
minden részletében megnézni engedte. A mórok keleti 
képzelmének bűbájos képeivel van az tele. Ezt a tündér
palotát is itt kellett hagyniok, mikor az Ibér-félszigeten 
nyolcszáz éves uralmat számítottak már. De ezenkívül 
mennyi, de mennyi, máig is ép mórkastóly maradt itt!. 
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Látunk fényes kápolnát, oszlopos udvart, ragyogó 
termet sokat. Fogadó-, tánc-, éttermet, sót oroszlánfő-
termet, csendes szobát akármennyit. Bennük az el puhul t-
ság kényelme. A kilátásos helyeket fölkeressük, volt egy 
mimózás. Minduntalan gyönyörködünk az Atlanti-tenger 
fényes kékjében, a cintrai hegység zöldjében. Látjuk 
Collares szőlővel borított halmait, messze híres borát 
már ezelőtt is ismertük. Látjuk az Alemtejo1) magas 
fensíkot, melynek a virágaiból sok mézet gyűjtenek a 
méhek, annyit és olyan jót, hogy híressé teszik róla 
Portugáliát. 

A kik legmagasabbra törekedtünk, széditő utón. föl
mentünk a fellegekben fürdő, azokkal cimboráló kupola 
gömbjébe elfelejthetetlen kilátást élvezni. Lisszabon egyes 
látható részén túl lehetett látni, a Tejo túlsó parti rónáját, 
eladdig, a hol a hegyekbe ütközik az. No de a pazar 
fényű Atlanti-óceánra a kilátás, az valami elragadóan 
szép. Belemered a tekintet a végtelenségbe. A monda 
szerint Noe, Lisszabon vidékére jött, hogy világszépet 
lásson. Szép, szép a tenger, csupa élet, pedig sokat 
temettek bele. Isten tudná megszámlálni, hány a sors
üldözött, kinek sírdomb sem jutott. 

Szép a tenger, szép, pedig a lakói folytonosan harc
ban állanak egymással. Egyiknek az élete, másiknak az 
enyészetét vonja magával. Vajda János, a nagy bölcsel
kedő költő, mennyi érdekeset tudna írni a tenger vilá
gáról! A mozgó turista életben, néha alig jut idő gon
dolkozni, mélyebb bepillantást tenni a természet törvé
nyeinek a könyvébe. 

Nagyon szeretek magasságokra följutni, a hol csak 
tehetem, a tornyok hegyibe kerülök, de egy társam túl 
tett rajtam. Fölkapaszkodott a villámhárítóra s ugy fény
képeztette le magát. Tehát ő jutott közöttünk a legma
gasabbra. Műkedvelő fényképész több volt velünk. A 
cintrai csoportok között, melyeket a „La Presse Inter
nationale" képekben hozott, megismerjük magunkat és 
társainkat a díszkertben adott fényes megvendégelés 

!) Alemtejo = Tejon tul, Lisszabontól nézve. 
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csoportos sorakozásában, igen jő képmás lenyomatok 
készültek a pillanatnyi felvételekből. Képzelem, utólag 
hallom is, mennyi képes lap röpült világgá a cintrai 
kirándulásból. 

A eintrai kirándulás nem volt fáradság nélkül. Le
jövet a magasságokból, a kastély virágos és fás kertjében, 
pompás rhododendronok és sokféle színben pompázó ka-
méliák — mondjuk a paradicsomi hely — megtekintése 
után annál jobban esett a teritett asztalkákkal való meg
lepetés. Az az, dehogy volt meglepetés, benne volt 
az már a nyomtatott „Emploi clu temps"-ban? mára, Mardi, 
27. septeinbre, a mely sorrendet, ha jól emlékszem, még 
Parisban adták a kezünkbe a mondottam szerkesztőség
ben, egyéb tájékoztató és képes füzetekkel, uti köny
vekkel. Hullott ránk az áldás, szívesség alakjában sok 
felől. 

Alpesi zöldön, egyenruhás szolgák nagy tálcákon, 
ezek között több ezüstbőlin, hordozták körül az apróra 
osztott, csemegeszerü ételeket, ízletesnél izletesebbet. 
Könnyebb kiszolgálás végett fogvájó alakú pálcika volt 
minden darabkába szúrva, könnyen lehetett egyet, akár 
többet venni — abból a mi ízlett — egyszerre. Hányféle 
volt ez a mindenféleség, bajos volna megmondani, sültek
ben, kirántott velős tésztákban, csemegében, gyümölcs
ben és sajtban, A konyhaművészetnek portugáli kiállítása 
volt valóban. Lunch volt a neve, de beillett nagyon tar
talmas, sok fogásu estebédnek. Sokba kerülhetett. Tiz 
korona a Rothschild vagyonában. 

Más kiszolgálók, pincérfiuk, fényesre csiszolt, nyeles 
poharakban hordozták ugyancsak széles tálcákon a külön
féle borokat, melyek abban egyeztek, hogy igen jók 
voltak és erősen tüzesek, mondjuk lángborok. Egy tár
sunkat, a ki körömpróbáig ivott, fölpaprikázott indulatba 
is hoztak rövid időre. Bebizonyította cselekedetével, hogy 
a szájaskodás könnyebb, mint beszélés a kongresszuson. 
A kitűnő madeirái maradt meg legjobban az emlékeze
temben, bizonyára mert legtovább maradt meg a fejemben. 
Pezsgőt kellett innunk utána, mint vizet, oltsa annak a 
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vérforraló tüzét. Portugáli pezsgők voltak azok, Igen jók. 
Habzó poharak összekoccintása. 

A nemzetközi barátkozás csakhamar megindult ürül
tek az öblös üvegek, megjött a beszédesség, ittuk a 
barátság poharát egymás után, éltettük a királyi párt 
királyi kertjükben, melyben sokféle európai nyelv csen
dült föl ezúttal. A tűzboroktól kipirult arcokat, vonásokat 
segített az esthajnal még jobban megpirítani, világiatba 
helyezni. 

Itt is ugy volt, mint van egyebütt, az erősebbek 
segítettek a gyengébb lábon állóknak. Baj nem történt, 
a jó egészség megmaradt, a tovaröpült lélek is vissza
került. Mikor az alkonyat sötétsége már már ráfeküdt 
az útra, tovább harapódzott az esti homály, oszlottunk 
a fénysugarakkal megvilágított utakon. A merre a vonat 
haladt, fáklyák égtek, edényekből lángok csapkodtak föl 
a sötétségbe. Római császárok éjjeli útjában égtek igy 
az illatszerek. 

Nagyon kedves emlékű lett ez a kirándulás Cintrába, 
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kongresszusi napok alatt, azok után, Lisszabon
ban és Lisszabonon kivül az ünnepélyeknek 
egész sorozata volt. Egyik vigalomból a má
sikba ragadtak. A nagyból1) kicsire zsugorodott 
Portugália — mely büszkén viselheti a király

ság címét — nagyon kitett magáért, különben mint más 
nagy ország, ugy megtisztelte a világ-sajtót, hogy volt 
miről beszélni, mikor haza jöttünk. 

A vendégszeretet oda is kiterjedt, hogy minden 
múzeum-, könyvtár-, képtárba szabad bemenetünk volt, 
a nyilvános intézetek megtekinthetők voltak bármikor, 
a közúti kocsikon, siklón, nem kellett fizetni. Az igazol
vány előmutatását se kérték, elég volt a jelvény, melyet 
viseltünk. Mi magyarok az „Otthon" körünkét hordtuk 
gomblyukunkban. Igen csinos volt az. Bronz pajzs vö
rös zománc körében OTTHON, a felső zománc körben 
BUDAPEST, és a zöld zománcban 1891 fölirás volt. 
Alul jobbról-balról babér ág, közepén fölötte toll, az írók 
jelvénye. 

A szeptember 28-iki viharos ülés után, melyet ja
vaslatával a Figaro szerkesztője támasztott, az ünnep-

J) Brazilia is Portugáliához tartozott. 
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ségek sorozata, az udvarnál való fogadáson folytatódott 
a Belem-dombon fekvő, három szárnyú Ajuda-kastélyban. 
Ez a hely, nagyobb csoportok befogadására igen alkalmas. 
A város közepétől négy kilométernyire van. A királyi 
pár ezidőben messzebb nyaralt. A királynak az előzé
kenysége nyilvánult meg ebben is. Ajkról-ajkra szállt 
a hír közöttünk, hogy a király, a hosszú úttól fáradt 
kongresszusi tagokat azzal is kímélni akarta, hogy ő jött 
a királynéval, közelebb. 

Hosszú kocsisorban hajtattunk végig Lisszabon utcáin. 
A kocsi robogásra gyülekeztek a kíváncsiak az egész ut 
mentén, közöttük többen a népből, a kiknek gyönge ke
reset nyílván, ráértek, igy alkalmunk volt bővebb nép
életi tanulmányozásra, apró-cseprő dolgoknak a látására. 
Javában folyt a hétköznapi élet. Kár, hogy köznépi 
nyelvüket nem értjük. A népcsődületben, pőrembereken 
láttuk a hiányos ruházkodást, de a hálósapkaszerü, ha
risnya puhaságu, bojtos végével lelógó fejfödő, az meg 
van, csakhogy némely gyermeknél a fejrevaló lábrakelt. 
A szegények városrészén — mondjuk piszkon — keresztül 
s a városon kivül, viskók mellett vitt el az utunk. A 
bóbiskoló kevés házon sok szám van. Földszinten, a hány 
az ajtó vagy az ablak, annyi száma van a háznak. Furcsa, 
de ugy van. Látunk útközben talyigákat, magas, kétkerekű, 
ökrök által vont, döcögő kocsikat, melyeknek a fülszag
gató csikorgását most a kocsisorunk nyomja el. Ez nem 
háborít meg egy kamaszt, a ki egy kocsi deszkaülésén 
jóízűen falatoz s aféle fehérvári fanyelüvel bökdösi a 
szájába a dinye darabokat. Szellemtelen, nagyon közön
séges arc. Egy egyenetlen ablakú, emeletnyi házikóból, 
boszorkányképü vénasszony kandikál ki, üres szemeivel 
még mindig érdekkel nézi a világ folyását. Salva guardia, 
aszott arc. Mind ez, több más, volt az árny, ahhoz a 
fényhez, melyet látni fogunk. Szegény ember mindenütt 
van, Lisszabonban sok is van. 

A máskor meg se tekinthető Ajuda királyi palota, 
hova törekedtünk, a városon kivül, magaslaton fekszik. 
Egy kanyarulatnál észreveszem, hogy az érsek és a 
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polgármester kocsija elé öszvérek voltak fogva. Egy 
ügyes kerékpáros, elhagy valamennyiünket. 

Díszszázad fogadja a kongressusi tagokat tisztel
géssel. Rázendül a portugál dicsének. Díszlépcsőn me
gyünk föl a magas földszintre. Testőrök sorfalat képeznek. 

A portugál udvari szokástól eltéröleg, a királyi pár, 
társaságunk nő tagjait is fogadta. 

Két órakor érkeztünk. Nemzetségek szerint csopor
tosulunk a fölvonuláshoz. Halljuk, hogy az osztrák kar
társakkal akarják a magyarokat egy kalap alá hozni. A 
forró magyar érzés csakhamar megnyilatkozott. Nem 
engedjük. Tiszta sor. Tiltakozunk a sziámi-ikerség vi
szonya ellen s külön állítjuk föl a magyar szó táborát. 

Az előcsarnokban mintegy félszáz, életnagyságú már
vány szobor, a termekben sok szép kép. A szobrok és 
a képek kiválóbb mesterektől, az utóbbiak főleg portugál 
királyok életére vonatkoznak. Mégis szebb az nálunk, a 
kalpagon kócsagforgó, a vállakról leomló párducbőr, 
nyestprémes magyar ruha, drágaköves fényes gombsor. 
Színes brokát, habos selyem, rajtuk fényesség. Láttunk 
a könyvtárban isteni szolgálatra használt olyan arany 
edényeket, melyeknek anyagát Vasco da Gama hozta 
Kelet Indiából. 

Az udvarhoz tartozó emberek szívesen kalauzolnak, 
szívélyesek maguk is, mint a cseléd, mikor a gazdájának 
kedves vendége van. 

A király igen barátságos, leereszkedő, a királyné 
csupa szeretetreméltóság. 

L Carlos erős-, alacsony termetű. Pálmafa karcsú 
sudarára emlékeztet a nyúlánk, igazán nagyon szép 
királyné, a ki legalább másfél fejjel magasabb a királyi 
férjénél, a ki ezredesi egyenruhában fogadott, 

Da Castro miniszterelnök minisztertársaival, külügyi 
hivatali méltóságok, neves emberek, valamennyien érdek
lődnek, a magyarokkal szívesen társalognak. 

A Vittorio Emanuele nagy elfogadó teremben van 
a fogadás, melyben az olasz egység megalakitójának, 
Károly király öregatyjának mellszobra van. 

Király és királyné felvonulásunkkor, a terem közepén 
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a diplomáciai testület és az udvari méltóságok között 
állva, kezet adnak minden kongresszusi tagnak, a királyné 
jobb kezéről melyet megcsókolunk, a keztyü lehúzva, 
Mindegyikünkhöz volt néhány szavuk. A királyné, a ki 
első fogad, kitüntette a magyarokat, hosszasabban beszélt 
velünk. Éppen két év előtt, két napig szívesen időzött 
Budapesten, nagyon megtetszett neki az iker-fővárosunk, 
nem feledi el -— úgymond — az ott töltött kedves 
órákat. ,,Ou j ' etals deux jour incognito. Comme je 
nfai bien aniuseé." Kért, hogy otthon mondjuk meg, 
mennyire szereti a magyarokat. Részletesen beszélt erről 
a társaságunk nőtagjainak. Amália királyné, nővére az 
orleansi hercegnek, József magyar királyi herceg leánya 
férjének. 

A királyi párral néhány szó váltása után másokat 
juttatunk közelségünkbe. A királyné a női szépségnek 
is a királynője. Dús fekete haja a válláig omolva, nyakán 
gyémánt dísz, ő magán bordeauxi színű habos selyem 
ruha. Fejedelmi alak valóban, melyet emel még gyöngéd 
tekintete, szelid szava, 

A király hosszasabban is beszél társaságunk több, 
kiválóbb tagjával. Egy francia újságíró azt mondta a 
királynak: Nagyon örül, hogy Portugáliában is olyan 
nagy szabadságot talált, mint náluk van a köztársaság
ban. Erre a király féltréfásan igy válaszolt: Jól van az 
igy uram, nem is lehet az másként, magam is köztár
sasági érzelmű vagyok, de királynak kell lennem, mert 
nem tanultam más mesterséget. Ebben a királyi mondás
ban nemcsak ötletesség, vidám világnézlet jelentkezik, 
de arról is tesz tanúságot, hogy a portugál államfő, nem 
tartja magát félistennek. 

A fogadáson egyebek között arról is győződtünk 
meg, hogy vannak a magyaroknak barátai a távolban 
is; az ellenségeink, azok a közelségünkben vannak. — 

Hivatalos közlönyünk a „La Presse Internationale" 
ünnepi számot adott ki az udvarnál történt fogadás és 
a sajtókongresszus- megnyitása alkalmából. A címlapon 
a király és királyné jól talált arcképe képletes környe
zetben, melyet Serpeille Maximnak Salut au Portugál 
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bevezető cikkben közül. írtunk ebben a külön kiadású 
számban többen, különféle nyelveiig ki hosszabban, ki 
ineg rövidebben emlékmondatokat. Én ezt írtam: Sokat 
utaztam egész életemben, bejártam több országot, három 
világrészben megfordultam, soha sem vágyódtam azonban 
jobban országot látni, mint Portugáliát. Végre teljesedett 
a vágyam. Éljen a király! 

Utólag mondom, fakadjon bő áldás munkálkodásából! 
Én pedig örülök, hogy valóra válthattam egy hő óhaj
tásomat. 

Hozta az ünnepi szám, százliuszonhétiinknek az arc
képét. A lap külön nyomott, halvány sárga szinti selyembe 
kötött, a portugál színekben ékeskedő díszpéldányát fel
ajánlja Serpeille szerkesztő és Ennés Antal, volt portugál 
tengerészeti miniszter és a lisszaboni bizottság elnöke a 
királynénak, ki a tiszteletnek ezt a szerény kifejezését 
a lap részéről, kegyesen fogadja és a szerkesztőnek 
szívélyesen megköszöni. 

Emlékezetes szép nap volt ez. A királyi palotából 
legjobb benyomásokkal távoztunk. Délutánunk szabad 
lévén, a királyi palota előtti térről szerte-szét robogtak 
a kocsiink, hegynek és völgynek, ki mit akart megnézni 
a sok látnivaló közül, melyekben bővelkedik a királyi 
főváros. 

*0 
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Cascaesben. 
(Éjjeli ünnepély.) 

Sok szép. — Portugál Ostende. — Élnek, elszórnak. — Útba esik. — Sokba van. 
— Felséges harag. — A pokol szája. — A honnét Amerikába .lehet sürgönyözni. 
— Röppenlyűk,^ttízgolyók. — Gyöngy a földön. — Jól mulattunk. — A szó meg
akad. — Lángokban csapott föl. — Hozzánk csatlakoznak. — Szép. — Legkevésbé 
szép. — Kigyulladt a tenger. — Hajó-égés mutatóban. — Teritett asztalok. — 
Ohó! — Vihar mindenütt. — Rouge et noir. — Jóban fürödtünk. — Feledhetetlen. 

isszabon bővelkedik kiránduló helyekben. Rövid 
utón, szárazon és vízen sok szép pontot érünk. 
Ilyen Cascaes, az Atlanti-tenger hullámos part
ján, a rómaiak Cascale-je, a portugálok Osten-
déje. Narancs- és citrom ligeteiről, babérkert

jeiről, csakugyan az olaszországi Bajae-nak, az ókor 
Ostendéjének a képe rajzolódik elém. 

Az emberek manap nem csak kapaszkodnak, de a 
dolgukat, vállalataikat is előre vinni iparkodnak. Nem csak 
gyógyforrásban van magyar Selters, a tengeri fürdőknek 
is meg van a nagyzoló elnevezésük. Az azonban nagyon 
igaz, hogy a mi a spanyoloknak San Sebastian, a franciá
nak Biarritz vagy Dieppe, az a portugáloknak Cascaes. 
Már ugy kezdhetjük a leírást, mint akár ott, hogy ide 
jár a királyi pár nyaralni, lombok közt a váiiakuk. 

Cascaes csendes hely, a hegyhullámok is fáradtan 
érnek el a tenger síkjáig, valamiként a világfi, a kinél 
beállott a korai megrokkanás. Cascaes csak augusztus
ban, szeptemberben vidul föl, mikor ide költözik az élet, 
akkor az előkelő világnak, képzelt bajokban nyomor
góknak, találkozó helyévé válik a fürdőhely. Vágynak 
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tenger mellékére. Annyi pénzt szórnak el itt, akkor, 
azok, a kik bővében vannak a pénzmagnak, hogy a 
cascaesiek, felszedegetve, megélnek abból egész éven át. 

Lisszabontól a távolság éppen annyi, mint Cintráé 
a másik vonalon. Van a partvidéken több apró fürdő
hely, akár mint a Balatonon, Wörthi-tavon, de Cascaes 
küzdötte föl magát első helyre, mint ott Füred, Pörtsehaeh. 

Utunk a tündöklő Tejon a tengerig egyszerű hajó
val, a folyó torkolatától a tengeren hadihajóval volt 
tervezve. Ehhez az esti kiránduláshoz meg volt már 
téve minden előkészület, hogy az egész vízpart kivilá
gítása minél szebb legyen. 

A kikötőben várjuk a külön hajó indulását. Meg
nézzük addig Európa egyik legnagyobb kikötőjét, mely 
a Tejo-öböl oldalán van s abban évenként háromezernél 
több hajó megfordul. 

A tengerághoz, a tergerszoroshoz hasonlító 35—40 
méter mély Tejo-öböl, — mely a város előtt szélesen 
elterül — eddig is biztos kikötő volt, horgony szilárd 
alappal, de 1886-ban elhatározta a portugál kormány, 
hogy ezt az előnyös fekvésű kikötőt, mely az Éjszak 
Európából Kelet Indiába menő hajóknak az útjába esik, 
a melyből könnyű közlekedés van Nyugot Afrika tenger
mellékéhez és mindkét Amerikába, kiépítteti az ujabb 
kori idő követelményeihez képest. El is készült már 
72,000,000 frankos költségvetéssel. Van egy 180 méter 
hosszú, födött műréve, hajó építési, hajó javítási műhe
lyekkel. Megnéztük. Az emelőkkel kísérleteztek, de 
minket a hadi kikötő érdekelt legjobban. 

Sötétkék színű ruhában aranyos rojttal, zsinórral 
sok tengerész tisztet láttunk. Már előre örülünk a ki
rándulásnak, hogy a Tejo tószerü torkolatában hajóval 
lesz az. Ámde a sors könyvében más volt írva. Felhők 
kapaszkodtak föl a láthatárra, szél suhant végig a vízen, 
hajók az orrukkal, hullámokba fúródtak. A néhány szavas 
távirati híradás száraz sorából megtudjuk, hogy az 
Atlanti-óceán, felséges haragjában ugyancsak csapkodta 
a hullámokat a cascaesi parthoz, nem lehetett volna a 

9* 
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hajó lépcsőjéről a esolnakokba szállni, még kevésbé a 
esoinakokból partra lépni, mentünk tehát vasúton. 

Érdekes kis ut szép tájéka pályán. Láttuk a fél
körben lépcsőzetesen épült Lisszabonnak házait, közel 
ötvenezerét, a mint tiz kilométernyire haladtunk a folyó
víz partján. 

Vonatunk csakhamar átrobog az Alcantara-patak 
hídján, a víz a város alatt fut bele a tengerbe, ipar
kodik egyesülni a nagy víztömeggel. Töltésen haladunk 
tovább. Nagy itt a víz hatalma, medrébe kell szorítani, 
mert csapkod, mikor dühöng, szaggatja a partokat. 
Rongyos bizony az. Utmentén egy helyen, ugyancsak 
alámosta a hullám a kőhegyet. Az üreget, melyet vájt, 
elnevezték Bocca do Inferno-nak, a mi a pokol száját 
jelenti. Biztatnak, hogy a vonaton mi is meg fogjuk 
hallani a mennydörgésszerű robajt, mely messzire hangzik, 
a mint a víz a pokol szájához ütődik, abban meglő-
csolódik. Az igazi pokolban sokat érne ez. 

Viszontlátjuk Belem-templomnak a tornyát, az Ajuda-
kastélyt. Örülünk. Mikor a Tejo torkolatához érünk, 
erőditvény-magasan föl van már gyújtva a világító torony 
lámpása. 

Mutatják a távírda állomást, mely tenger alatti 
távírón a Kanári-szigetekre és Braziliába továbbítja a 
szót és gondolatot. 

Estorilnál pompás pálmákban és eucalyptusokban 
gyönyörködünk. Látásukhoz segit a pompás holdvilág. 
Utmentén sok urasági nyárilak, ezek kertjében, az angol 
labdarúgás-játéknak hálóval bekerített helyei. 

Láttunk sok apró hordót, melyekből kőolaj és más 
égő szerek keveréke lángokban csapott föl. Lent, fönt, 
a vízparton, mindenütt voltak ezek elhelyezve, kapkodni 
kellett a szemmel, hogy azokat láthassuk a vízen és 
szárazon. Tiszteletünkre égtek, lobogtak. 

ügy kilenc órakor megérkezve, nem csak a váltók 
zöld üvegei világítottak, nem csak a jelzőlámpások gyúl
tak ki, nem csak az ablakokban volt kivilágítás, de ki
gyúlt a hegy is több helyen, a víz is sok ponton. Kisebb 
hajókról tüzes röppentyűk szálltak föl, színes tűzgolyók 
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alakjában szálltak le. Röppentyűk sisteregnek, bombák 
pattognak, színes gömbök hullanak^ megvilágítják az 
éjszakát. 

Fölhangzik a zene több oldalról, Oaseaes lakói, a 
nyaraló fürdővendégek hozzánk csatlakoznak és ének
szóval megyünk a I)ona Maria Pia sétányra. Karkötővel 
ellátott rendezők intézkednek. Emelkedett helyről él
vezzük a kilátást tengerpartra és tengerre. Tündérkerti 
látomás, napfényes kivilágítás. Ugrók utak locsogása. 

Hölgyek nagy számmal. Nem olyan szépek, mint a 
spanyol nők, de volt közöttük néhány ékes virág, egy 
fényes fekete hajú kiválóság, tiszta görögmetszésu arc, 
gyöngy a földön. A szép, fejleszti az érzést, csiszolja a 
lelket. Jól állt a rezgő tollas kalap a szép asszonyon. 
Zománcos büv-ereklyét viselt a nyakán. Arany csíptetője 
leeresztve. A másiknak sötét hajhullámában fehér virág. 
Eva leányaiban a kíváncsiság, Ádám fiaiban a bátor te
kintés, ezúttal nem adott félremagyarázásra okot. Látni 
és láttatni akartunk valamennyien. Világit a nagyképű 
holdvilág, segit hozzá a fölgyújtott sok kisvilág. 

Jól mulattunk. Rövid bemutatkozás után legott meg
kezdődött a barátságoskodás, de a szanaszét szavakkal 
csakhamar fölakadt a társalgás, megállt a nyelv-tudomány. 
Kár, hogy a nyelvismeret hiánya, olyan gyakran aka
dályoz meg a nemzetközi érintkezésben. Vagy talán jól 
van ez igy. Ha a nyelv gyorsan pörögne, meglassítana 
minket a menetben, egyes helyeken, a hol s z é p a 
kilátás, föltartóztatva utunkban. Most inkább csak hall
gattuk a hölgyek ajkáról a hanghordozást, a tompa 
hangnak a susogó- és orrhanggal való vegyülését, mely 
a portugál nyelvnek sajátsága. A latin eredetű nyelvek 
között, a portugál nyelv a legkevésbé szép, mert darabos, 
sőt nyers. Ezt azonban nem lehetett észre venni, mikor 
a szavak a cascaesi nők ajkairól elröppentek. Most 
inkább csak néztük a mandula szemű, éles szemöldökű, 
keleties vonású fiatal, virágzó szépségeket, a kik haja
donná érve, annyi kellem birtokában nagyon elütnek a 
portugál köznéptől, abból kiválnak. A boldogság napja 
süssön az alig nyílt rózsákra! 
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Közbül kigyullad hirtelen a tenger szembeötlő pon
ton, tekintetemet a sárgásvörös tűztenger felé vonja. 
Azt mutatják be, milyen a hajó, mikor azt a tűz lángba 
borítja. Borzasztó szép! Okádta a szikrát és a lángot, 
mértföldekre világított. Ennél azonban még érdekesebbek 
voltak a vízen futó tüzek. Apró szinességek. Nem em
lékszem, hogy láttam volna ehhez hasonlót. Egyik égő 
csillag a másikból pattanak ki, és az égő színek kétszáz 
méter hosszáig terjednek. 

Teritett asztalok egész sorokkal, csinos büffethölgyek, 
csemegeállványok. Előzékeny gyorsasággal szolgálnak 
ki. Megvendégelés mint Cintrában, talán még pazarabb. 
Sárga-barna borok, jobbnál jobbak, nagyon öreg, valóságos 
ohó-k. Pezsgőben, az italok királyában, egyéb csemege
borokban portugál előállítás. 

Mai napon, (szeptember 28) emiitettem már más helyt, 
egy kis vihar támadt a délelőtti tanácskozáson. A jókedv
nek az esti viharja magasabban járva, teljesen elcsen
desítette a délelőtti vihart. Ma az óceán is viharos volt, 
mondjuk vihar itt, vihar ott, vihar mindenütt. Valamennyi 
közül a cascaesi vihart álltunk meg legjobban, itt emel
kedtünk a jókedv hullámain legmagasabban. 

Némelyőnk hamarabb kijózanodott, mint előre gon
dolni lehetett. A Casino játék termében történt ez. Nem 
annyira a rouge et noir színek láttára, mint az aranyainak 
az elpusztulására. Kár, az utón a sárga csikókra szük
ség van, hogy kiemeljenek a kátyúból. Mikor már annyi 
jóban fürödtünk, a vendégszeretettel nemcsak egy födél 
alatt laktunk, de a keblére is ölelt az, minek akkor még 
többet birni akarni! 

Matrózkatonaság r fáklyák világával kisérte ki társa
ságunkat a vonathoz. Énekszóval állt egy társaság. Szívből 
fakadó, szívnek szóló dalok. Azután hangkhaoszszá olvadt 
össze a beszéd, zajos lett a társaság. 

Feledhetetlen szép cascaesi este, holdvilág, a romok 
napjának fényöntése, hajnalpír, a képzelem elevenitője, 
az élet örömeknek ezer apró változása, nagyon jó emlé
kezésben maradtak. 
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Portugál bikaviadal. 
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— Államférfiúi okoskodás. — Mibe kerül? 

^^^PIJ okat ölelt föl az a sorrend, melyet a sajtó-
WW%¥$ kongresszus tagjainak mulattatására összeálli-
^ ^ ^ ^ tottak, bemutatkozásul is szolgált az. A világ-
^^&^ sajtó munkásai a szélrózsa minden irányában 

elszéledve, bizonyára méltányolni fogják a por
tugálok igyekezetét. 

Elmúlt itt már rövid évadja a bikaviadaloknak, de 
a portugálok rendeztek még egyet, miként a falragaszok 
hirdették: Grandé corrida extraordinaria, dedieada ao 
Congresso internacionalda inprensa, com a assistencia 
de suas magestades e altezas e de todos os congressistas. 
Quinta feira 29 de septembro de 1898 a5 s 4 horas da 
tarde. 

Mikor ezt a hirdetést olvastam, elszomorodtam azon, 
mennyire elcsavarták a portugálok a latin nyelvet, Cicero 
és Horacius zengzetes nyelvét, mely tele van szépséggel. 
Nem róvhatjuk föl nekik bűnül, valamiként nem a spanyol
nak, olasznak, franciának, hisz a tenger életében, lélekzet-
vételében is egyik hullám a másikat elváltoztatja. Itt az 
alánok, vandálok, svévek, nyugoti gótok és a mórok 
segitettek még vérrel az ibér- és kelta törzsnek nyelvét 
összekeverni. 
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A toreadorok föl vonulása a portugál bikaviadalra. 
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A bikaviadalon Jósé Garda (Algaheno) volt az espada, 
festajadissimo matador de touros. 

Az a különös, hogy kárhoztatjuk, rosszaljuk a bika
viadalt, melyet Spanyolországban, Portugáliában, részben 
már legdélibb Franciaországban is meghonosítottak, de 
azért - - érthető kíváncsisággal alig várjuk, hogy 
egy ilyen viadalt láthassunk. Hallottam mik részéről is 
kifejezve, hogy leghőbb vágyuk volna ilyet látni. Én is 
ugy voltam ennek a látványosságnak ismeretlen voltával, 
örültem, hogy legalább szoktatóul fogok egy bikaviadalt 
látni. Szoktatóul, mert Portugáliában szelídebb ez. nincs 
vérengzéssel összekötve a játéknak nevezett kegyetlen 
kedvtellés. A jellem különbség teszi azt, mely a portu
gálok és spanyolok között van, s habár ők is egészen 
ugy csinálják mint a spanyolok, mégis nem ölik meg 
a bikát, csak jelzi azt az espada, tatőrrel. A bika szarva 
elé se visznek bekötött szemű lovakat, gebéket, hogy 
azokról picadorok bőszítsék az állatot, a mely azután 
mindkét szarvával neki megy a ló hasának, a lovat 
megöli, feldönti, a lovas is nézheti, hol szedi föl és 
hogyan veszi össze magát. Itt tehát emberségesebb ez 
az embertelen, a rómaiak idejéből itt ragadt körszíni 
művelet, nekünk bevezető tanulmány lehet. 

E helyt csak röviden írom le a viadalt, hiszen 
alkalmunk lesz látni Spanyolországban néhány véreset 
is, ott majd bővebben szólunk róla. 

Sürgés, forgás az egész városban, a vidékről is 
özönlenek az emberek a bikaeireusba. Társas kocsik, a 
közúti vasút kocsii tele vannak, hajtanak a bérkocsik, 
urasági fogatok száguldanak, akár mint nálunk lóver
senykor. 

Siet mindenki helyet foglalni a 12,000 nézőt magába 
foglaló, a Campo Pequeno-n levő küzdtér lépcsőzetesen 
fölállított ülésein, el ne mulasszon az első jelenetből 
valamit, akár mint nálunk színdarab előadásakor. Föl
hangzik a banda municipal fúvó zenéje. Fölcsigázott 
várakozás. 

A játékban részvevő vívók ünnepélyesen vonulnak 
föl. Elől a cavalheiro, háromszögletű kalapban, ó-portugál 
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díszruhában, fekete köpönyegben. A magas iskola sza
bályai szerint lovagol. A térparancsnoktól engedélyt kér 
a vívás megkezdésére s üdvözli a közönséget. Lova, 
táncol. Csillog a vívok aranyos, ezüstös, a spanyol via
dorokéhoz hasonló ruhája, fénylik a selyem, színes bár
sony az aranyhímzésű díszöltözeten. Eltart félesztendeig, 
inig elkészül vele a torero kedvese. 

A miként jöttek, távoznak a díszbe öltözettek, a 
menet feloszlik, a viadorcsapatból maradnak csupán csak 
az első jelenetben szereplők. A díszmenet színházlátott 
embernek is tetszik. 

Trombita jelre a ketrecből beeresztik a bekötött-
vagy gombos szarvú, fürge és ingerlékeny bikát, ren
desen, jól tartott, erőben teljes, mozgékony állatot. Sötét 
kamarájának ajtai megnyílván, neki rohan a napfényes 
porondnak. Felbőszül a zajtól, világosságtól. Szemének 
káprázása után meglátja a köröttei embersokaságot, előbb 
meghőköl, azután megáll, leszegezi lábait. A szemek egy 
irányba néznek. 

Egy lovas kezdi az állatot ingerelni, mások, könnyű, 
fürge legények vörös színű leplekkel incselkednek vele. 
Neki ront egyiknek, másiknak, inkább a vörös színnek 
szalad, mint az embernek, ezek ügyes mozdulattal félre 
állnak, hogy kárt ne tehessen bennük a szarvával, lovasok 
védik őket. 

Jönnek a másik szereplők. (Bandarilheiros.) Két kis 
lándzsával (bandarilhas) áll az egyik, bika elé, s kihivólag 
felé irányozza azokat. Mikor neki szalad az indulatos állat 
az embernek, ez, ügyességgel megérinti a hegyes szigony
nyal ellátott, nyilvégü pálcákkal a bika testét, a gerinc 
elején kétfelől, azután félre ugrik. 

Van sok apró változat, félre ugrás a vadon tenyész
tett bőszült állat elől, sőt pózna segélyével annak át
ugrása. 

Mikor az állat már jól kimerült, nyugszik. Ilyenkor 
az óvógömbös szarvai közt átugrálják vastag bőrnadrág
ban. Nem egy ilyen jelenet végződött már véresen. 

A pieadorok kivonulása után jön az espada, derék 
szál ember, erős állat, szemben fordulnak egymással. 
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Izgalmas jelenet. Az állatot hegyes tőrrel célba veszi s 
a mikor a bika neki ugrik az embernek, hogy bele 
döfjön, ez, nyakszirti szúrással jelzi a megölését 

A bika szarvának a hegye ie van fűrészelve, be van 
vonva kaucsukkal vastag bürökkel, hogy niegtontpifva ne 
árthasson, de azért elég ügyes legyen a viador, ha cd is 
marad a veszély háromnegyed része, mert a bortokba 
foglalt szarvakkal is lehet agyonszúrni. 

Az ügyes mozdulatokat, a testgyakorlás hostetti 
ugrásait érdekkel néztük. Van taps, örömriadalom, ha a 
viador ügyesen cselekszik, végez. Hullámzik a nemtetszés 
moraja, ha a szereplő elhibáz valamit. Végre erőművészek 
fogják le a bikát. 

A jelenet végeztével a bikát betanított hat jámbor 
ökör, — nagy kolomp a nyakukon, — a színkörből ki
vezeti, követi az ökröket. 

Elég érdekes volt a mutatvány, mert nem volt 
öldökléssel kegyetlen. Teljes fogalmat szereztünk ma
gunknak a bikaviadalról, csak oda kellett képzelni a 
bandarilhasra a horog végű vasat, a mint az állat tes
tében fenakadva, vérző fájdalommal bősziti azt, és a 
gyilkos acél tőrnek markolatig a bika testébe való dö
fését, a vérhullást, "elvérzést, az erős állat összeesését, 
nyakának hurokra kötését, a fürge öszvérek által való 
kivonszolását és a véres helyeket a bikaszínkör po
rondján. 

Az előadás értesítője 12 számból állott, a tervezet 
hatodik számánál volt a szünet, intervallo. A 12 szám 
között nyolc banderilhado volt. 

Portugáliában is kezdetben a nemesség testedző já
téka volt a bikaviadal, de vérengzéssel. I. Jósé király 
is szerette, látta, mikor Arcos herceget, főlovászának a 
fiát, a dühös bika, szarvára vette, megölte. Pombal, a 
hatalmas miniszterelnök ebből az esetből kifolyólag el
törültette Portugáliában a véres bikaviadalt. Az volt a 
bölcs megokolása, hogy Portugália lakosainak a száma 
sokkal kisebb, semhogy minden bikának egy emberéletet 
lehetne áldozni. Azután a bikaviadal színköri játék lett. 
A lovak szeme sincs bekötve, a pieador nem tereli a 
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lovat a bika szarva alá, körülnyargalja csak, a bikát a 
lótól és lovastól vörös kendővel terelik el. A portugál 
bikaviadal sokkal kevesebbe kerül 3 -üooo koronába 
a mi pénzértékünk szerint. Gyengültebb inertekben ke
vésbé ártók az izgalmai. A portugál nép vérében flegma 
van. 
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Délen és Éjszakon. 

*• kongresszisták tiszteletére rendezett ünnep
ségek kilenc napra voltak tervezve. Ott fog
tak szívesen. A legérdekesebb és leglátoga-

p> tottabb első négyen részt vettem, és ez elég 
is volt. Testileg, lelkileg nagyon fárasztók 

voltak azok. Sok beszéd, szólamok, még több megfigyelés. 
Meg lehetett csömörölni a beszédtől; a jóléttől, akár 
meghalni szélütés alatt. Nem akartam tovább kiélvezni 
a helyzetet. A kit vár a munka, sietős annak a dolga, 
Előttem állt még egy hosszú ut Spanyolország széltében-
hosszában, átrándulás Afrikába s igy a kongresszusi 
munkálatoknak szeptember 29-én történt befejezése után, 
re bene gesta, a tagtársaktól szíves-, nagy barátsággal 
elbúcsúztam Portugália kimeríthetetlen szépségeivel el
telve, hálatelt szívvel visszakanyarítva a rudat, másnap 
indultam a szomszéd országba, a testvéri szeretet nél
küli testvér országba, Nekem egyformán kedves mind 
a kettő. A spanyol-portugál viszálykodás, norvégek és 
svédek civakodása uj kiadásban. 

Utólag sajnálom, hogy elköszöntünk s nem rándul
tam ki társaimmal Thomarba, Portugália egyik legérde-
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kesébb városába. Ijry, nőin láthattam az ottani történelmi 
emlékeket, ipartelepeket, s nem vehettem részt a lissza
boni Kereskedelmi és Ipartestület felajánlott vendég
szeretetében. Később, néhány tagtársammal Sevillában 
ismét összekerülvén, érdekesen beszéltek azok, az olajfák 
zöldje fölött emelkedő, egykori Krisztus-lovagok váráról 
a Krisztus-lovagok templomáról és Portugália mély kon-
gásu legnagyobb harangjáról. 

Nagyon sajnálom, hogy nem vettem részt azon a 
kiránduláson, melyet a Tejon, hajóval tettek meg a 
visszamaradt társaim, sajnálom, hogy nem lehettem a San 
Carlos színházban rendezett díszlakomán s hogy tovább nem 
fűzhettem velük a barátság koszorúját, lélekben azonban 
mindig velük voltam, kikkel olyan hamar összeszoktam, 
hogy nehéz volt a válás. 

Legjobban mégis azt sajnálom, hogy a festői fekvésű 
Oportol) kikötő városba való kirándulást elmulasztottam, 
hogy a Duero-n (Douro) át, a hajó árbocok hegyét megha
ladó szédítő magasban, a vékony vas pálcákból emelt 
vasúti hídon nem voltam. A várost a szomszédos Villanova 
községgel összekötő, 170 méteres egy nyilásu ívből álló, 
kettős járású függő hidat nem láttam. Portugália leg
magasabb tornyát sem láttam. Fölötte sajnálom, hogy a 
thomári kristály palotában rendezett buesuzkodási dísz
lakomán nem lehetett részem, pedig nálunk is ismerjük 
a híres oportoi szőlőfajt, ott, hámozott alakjában is íz
lelhettem volna. Ha már életemben annyi savanyúvíz 
forrást fölkerestem, miért is kellett elmulasztanom ezt 
az édes borforrást?! 

Majd kárpótolni igyekszem magamat hazamepet út
közben Bordeauxban a bordeauxival. 

Mit sajnálok még különösen? Azt, hogy időt nem 
szakíthattam magamnak arra, hogy Batalhaban megcso
dáljam a kereszténységnek kőből kifaragott azt a remekét, 
mely sok tekintetben a mór építészet ragyogásánál is 
fényesebben áll, értem a gót templomot és a mosteiro 

i) O = a, portó = kikötő. Portugália másod legnagyobb kereskedelmi 
városa a Dueronak tengerbe torkollásánál, 150.000 lakossal bir. 
Vértesi Spanyolország Portugália 10 
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de sanía Maria <la Victori-át. Azon a helyen áll, a hol 
I. János. Portugália iTi^vtleosé^eért kivívta a harcot és 
fogadásból alapját vetette meg' ennek a zárdának. Isten-
házának, a milanói székesegyházra emlékeztető kőcsip-
kének. Vigasztalóin magamat majd kárpótolom magamat 
Lourdes-dai. 

Ezek és hasonló gondolatok jártak, kergetőztek 
agyamban, mikor Lisboat elhagytam, a hol az időt olyan 
kellemetesen, örökké emlékezetesen töltöttem. Sok szép 
képet, lélekemelőén magasztosát hoztam Portugáliából 
a lelkemben! És vígasztalom magamat azzal, hogy ugy 
se lehet mindent látni, a mi szép van e világon. Tud-
tómmal, én vagyok a kongresszusi társaim közül — a 
magyar útitársak közül — a ki Lisszabontól legniesszebre, 
legtöbb helyre kerültem el. Vitt a vágyó ingerem. 

Ezokon, hogy elszálltak az ünnepnapok és nem birt 
rám semmi, marasztaló hatással, magános elárvultságom-
ban veszem a vándorbotot, a térképekkel telerajzolt 
könyvet is — vadé mecum — a kezembe, ne maradjon 
valahogy látatlanban semmi azok közül, melyek Spanyol
országban a megnézésre kiválóan érdemesek. 

Azon a vonalszakaszon, melyen Lisszabonba érke
zésem előtt elnyomott az álom, most az ut kiindulásánál 
annál éberebb vagyok. De csakhamar észreveszem, hogy 
nem mulasztottam akkor semmit, most se vesztenék, ha 
elaludnám az időt Santaremig. Ez, egy magaslaton szépen 
fekvő város, alatta a Tejo folyik csendesen, melynek 
jobb partján búzaföldek terülnek el. Gyümölcs- és zöldség 
termeléssel Lisszabon piaca lett. A folyón át híd, melyről 
— ugy vélem — szép kilátás esik a városra, melynek 
nevét szt. Iréné vértanú nőtől vették. Alvarez Cabra, 
Brazília felfedezője nyugszik egy kolostor sírbolt csend
jében. 

Arról nevezetes még a város, hogy az örökbecsű, 
műveltségű remekíró, költő király, kiről többször emlé
keztem már, szerelmi bánatában, az udvartól elhagyva, 
szívvilágából sarjadó szomorú költeményeket és a múlt
jából, szíve mély érzelméből fakadó szebbnél szebb rímes 
verseket írt itt, gazdag költői érrel kedélyében. Homlokát 
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megkoszorúzták, szívét tövissel szúrták keresztül, meg
halt szétfoszlott reiiiéiiyoyel Sírjának az éjszakáját áttörik 
a művei, költészetének a hevületei most is lángolni taní
tanak fagyos lelkeket. 

Azon a földön járunk, melyet a rómaiak Extrema 
terra Hispaniae-nek neveztek el és a melyet a spanyolok 
Estremadurának ejtenek. Látom azokat a hegyeket is, 
melyeken az idoutban a kősziklák összefolytak szememben, 
mikor leszállt az éjszaka és homály borult a tájra, szirt-
hullámra. 

Ott, a hol a vonat, város-, falu végén, mezei ma
jorságon, házak mellett surran el, megnézem futólag az 
udvart. Portugál háztáj. Teljes egyszerűség kint és bent, 
házi eszközökben, — ugy hallom — bútorban, mindenben, 
mindenütt. Nincs függöny, nincs virágcserép. Csak az 
őszi napsugár hord fény özönt a szobájukba. Teljes az 
ellentét a lisszaboni, fénymázas fallal biró házakhoz, 
besötétített szobákhoz. Teljes az ellentét a magyar ház
tájhoz, huzavona, dolguk, a magyar faj életre terinettsé-
géhez képest. 

Falut, olyat, minő bérces-völgyes, szép hazánkban 
sok van, az Alföldön nagy van, itt ne keressünk, annál 
kevésbé aféle régi tetejű, egyemeletes kúriát. Csak aféle 
aldeák ezek, templom nélkül néhány ház, majorságok, 
fölszerelt bérgazdaságok, de mezőgazdasági gépek, gőz
fűtő készülékek nélkül Egy udvaron fölmálházott, készen 
álló lovakat látok. Körülnézek s nem találok semmit, a 
mit vinni kellene, malomba vagy a csűrbe. Látok ezek 
helyett egy födél nélküli házat, melybe szabadon zuhog
hat az eső. Ciudad, az már város, körfallal kerített. 

A nők varrnak, fecsegnek és énekelnek, vakbuzgó-
sággal járnak a templomba. Cifrán öltöznek. A kiadóbb 
munkától tartózkodnak. A férfia, az meg örökké füstöl, 
állja a sarkokat, ődöng a piacon, anélkül hogy venne, 
eladna valamit, de ha üzérkedik, ravaszsággal csal, koldul 
ha tönkre megy. Ebben a tekintetben a keleti népekkel 
egyugyanazon betegségben szenved. Nincs már felfedezés, 
bedugult a pénzforrás. Látok többet, a mint a napot mu
lasztják le magukról, pihennek, anélkül, hogy dolgoztak 

10* 
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volna. A mi pedig a tiataiját illeti, hiti. akár minta spanyol 
alsóbbrendű nemes, (hidalgó.i feszes cipőben jár, ha fáj 
is a lába benne: lovagias, udvarlásra mindig kész. énekes 
és hangszert penget. Ártatlan a mulatsága, dolga nem 
kiadó. Mind nadrágos. Kz a szólásniód jobban rájuk illik, 
a miként nevezi a székely, a kaputos embert. Ing ujjra 
voltak vetkőzve, csak az egyik volt kurta gazdász-
kabátban. Közöttük járva, figyelve, mindent észre veszünk. 

Fölebb a pálya elágazik, jobbra Madridnak visz, arra 
szállok át s csakhamar Portugália f'öerödjéről nevezetes 
Abrantes-hez érek a Tejo partján. Ennél tovább tol, nem 
járnak már a hajók. 

Olajfák erdeje, déli gyümölcsök fájának az özöne 
a környéken. Temető a közelségben. Sok léleknek múló 
burka, az örök elmúlásnak adva. 

Portugália határvára esik a láthatárba. Ennek a 
kicsi országnak, melyet most elhagyunk, többször kellett 
harcolni az önállóságáért. Hatalmába kerítette a móron 
kivül, a spanyol, francia és angol, végre teljesen, ön
állóan és győztesen került ki az egyenetlen harcból. A 
történelem hosszu sorozatban beszéli el a jogtalanságo
kat, melyeket azután egyes nemzeteknél a kivívott siker 
jogosakká tesz. Cato vészítélete és a Scipiók vaskeze 
verte le Carthagót. Mennyi, de mennyi az ehhez hasonló 
történet, népek szabadságharcában elnyomás. 

Közel a végvárhoz, a portugál határvám. Rendszerint 
jelentéktelen helyeken szoktak lenni a nemzeti érdekek 
határvonalának a gócpontjai. Hivatalnok sereg, a hol 
átfut a vonat egyik országból a másikba. Majd egy 
század multán, városokká nőhetik ki magukat a kis 
helyek. Mindig több lesz az embernek a terhe, többnek 
kell azt rá rakni. Háború, az esetről esetre van, mikor 
erő támad erő ellen, de a gazdasági harcok folytonosan 
tartanak. Bellum omnium, eontra omnes. Mindinkább 
oldódnak az emberies kapcsok, emberek és népek között. 
Egyéni érdek, népek érdeke, ez az uralkodó jegy időnk fo
lyamatán. Járul ezekhez még külön az állam érdeke az 
egyedárusággal. A miben vér van, magába szívja, sorvaszt. 
A mit Isten adott, azt az állam megfizetteti, elveszi. 



Spanyol torül-Kre Jepek á t Tnitoz földjeit Murillo 
oríhonában, <'i<l legendás hazájában vagyok ismét. Örülök, 
Inrsy látni fogom a ine>ter palettájának csodás alkotásait. 

Valenciánál spanyol határvár. spanyol határvám. 
Ezután jó ideig békében leszünk, nem. lesz hivatalos 
motozás. Ürülnek a hölgyek. 

Lélekbúvárnak igen alkalmas az a hely, hogy azon 
a ponton, hol a két testvér nemzet fiai sürüen érint
keznek egymással megfigyelje őket. Nyíltan nézi le a 
spanyol a portugált, ez nem titkolja ellenszenvét, gyűlö
letét az iránt. Haragosai egymásnak, egymás ellen 
gyűlölködő érzéssel van a szívük tele. Igaz! viseltek 
háborút egymás ellen, csatavonalban álltak egymással 
szemben, ölte a harc drága idejüket, pusztította őket 
véres háborúknak ragálya, ezeknek az emlékezete nem 
oly gyorsan ellobbanó. Nagy az ő gyilkos gyűlölségük-
nek a története. Haragjuk nem oszlik el, lövik annak 
nyilait egymásra, a békés egyetértés nem áll helyre. A 
portugál nép műveletlenebb, való, de a spanyol nyers 
modora. A jóindulat egyikben sem hiányzik, de az, még 
sem kötheti őket össze. Kár, mikor minden faj össze
tartani igyekszik, a népek harcában egy táborba jutni 
igyekszik, nincsen értelme a fajrokonok eivódásainak, 
a robbanó szenvedelmek és indulatok tüze fölgerjedésé-
nek, enyhén szólva, az egymástól való idegenkedésnek. 

Olajsajtolóiról nevezetes Plasencia (Ut Deo piacet) 
állomásnál kitekintek, de a város, melyben Kolumbus 
szülői laktak, mielőtt Génuába költöztek, innét tíz kilo
méterre van, nem látszik. Látok helyette egy gazdaság
ban pompás agavét, nagy termésű kaktusz-fügét, vastag 
szőlőindát, karomnyit. Felhősödött, kifakult a kék ég, 
halkan permetezett az eső, kibontva az ernyő. Leszállt 
a felhőből a termékenyítő erő, lanyhán szitált. Örült a 
természet, munkáját folytatta. Sötét színt vett föl a hamu
szürke föld, elfeketült a táj, de az ut, nem fénylik a 
sártól, házak mellett nem vonulnak pallók végig, gyalog
járók mellett nincsenek kicölöpözve köpcös fabakterek. 
Más emberek, más szokás, más föld, más világ. 

A szépre fordult időben messzebb menve, uj színeket 
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váltott a természet. Ismét olajfák erdejét, fügefák özönét 
látom, a szem kellemetesen nyugszik meg a narancs-
berkek zöldjén, különösen most, mikor aszott a mező, 
letarolt a természet, kiszáradtak a patak vizek a futó 
vályúban. 

Tavaszutón kell Spanyolországba menni, mikor 
szedelöz, de még nem szárit a napsugár, ünnepet ül, 
legszebben virul a természet, hullámzik a növényzet 
zöld tengere. Nem pedig akkor, mikor az égető nap el
perzselt mindent s már az aszfagba rakott gabonakévéket 
is behordták. A kiaszott fűnek nincsen szépsége, őszi 
kopárságában — a földsávok elenyészve - meztelen a 
természet. 

Jelentéktelen városkák elhagyása után, örömmel 
pillantom meg a Manzanáres folyócskát, mely Madrid 
mellett is folyik, melynek a völgyébe itt, termékenység 
szorul. 

Hosszú, 663 kilométernyi s 21 óráig tartó fárasztó 
ut után, az uj-kasztiliai fensikon kavicsos és izzó, kopár, 
homokos vidéken, a hol temető a természet, országnyi 
területeken keresztül Madridhoz érek, a nagy multu, de 
lehanyatlott par exeellenee katholikus Spanyolország 
fővárosába jutok el, melyet ugy is neveznek: La Corte, 
az udvar. 

Tizenhatmillió népség hazája: Spanyolország. Gyűnév 
ez csupán, mert sok a néptörzs benne. Nem abban az 
értelemben, a mint minket magyarokat közelebb sértően 
neveztek és a min országosan megütődött a nemzet, 
hanem a szó legszorosabb érteiméhen. A spanyol tör
zsekről, melyekbe még külön beleolvadt mindenféle nem
zetiség, folytassunk egy kis tanulmányozást. Előbb azon
ban nézzük meg a romokat, mert ezek beszélnek az itt 
élt nemzetekről. Az idők Őre fölöttünk. Mindenki számára 
egyenlő mértékkel mért az idő. Clio jegyezte föl az 
eseményeket. Mondja, hogy erre volt a történet ország
útija. 

Lássuk most már a népeket, természet által a 
fajokba öntött kiválóbb képességeket. 

Annyit előre is tudunk, hogy a kasztiliai és a baszk, 



büszke. Az utóbbinak különösen nagy a parasztgögje. 
Annyira a vérébe Tolakodik ez a rossz tulajdonság1, hogy 
nem tnegy más szolgájának, inkább bérel, vagy ha szegény, 
szánt. vet. arat, szóval görnyed a munkában, még se 
hajlik meg'. 

Mire büszke a baszk? Örökzöld hazájára, szabad 
nemzetére, végre a saját nemes származására. Büszkén 
veri a mellét, hogy az ö ereiben nem csörgedez mór 
vér, keresztény katholikus volt az ősének az őse is. 

Az alkalmazkodó asztur ellenben szolgának szegődik. 
Ha akármiféle napszám kell, a legpiszkosabb do

logra is készségesen kínálkozik a gallego, vagyis a 
spanyol galíciai. Nehéz sorban vannak ezek a munkások. 
Rossz helyen tagositotta az ég és föld Ura az ő földjének 
a hosszú, keskeny szalagjait, azért a messze idegenbe 
is el kell neki kóborogni szolgálattételre. Gyakran ott 
is fekszik le .,a nagy nyugalom ágyára", a mi a baszkok 
régi hite szerint: a halál, vagyis ideiglenes alvás, mondjuk 
hosszú, hosszú és nagy, mély, örök alvás. 

Eszembe jutnak ezek a dolgok Spanyolországba. 
visszatértemkor, és eszembe jutnak egyéb nép sajátsá
gok is, a spanyolok jó tulajdonságai és nemzetünk hibái. 
Egységes és tömör a spanyol nemzet, nem kacsingat 
kifelé senki. Valamint az egyes emberek, a nemzetek 
se lehetnek egyenlők. Olvastam valahol, hogy a magyar
nak a Teremtő nagy szívet adott, hogy tudjon lelkesülni, 
legyen nagylelkű. Szinte hiba! A germánnak nagy csontot, 
hosszú fejet adott, melyben sok elfér, de kevés szívet. 
A szlávnak kisebb fejet adott, de abba több ravaszságot 
helyezett, puha lelkébe makacsságot. 

Az Ibériai-félsziget osztatlan földtömegének az egyen
lőtlen nagyságú másik, nagyobb országába kerültem ismét 
vissza. Ennél nagyobb félsziget csak egy van Európában, 
a harsogó vízeséseiről és mélyen nyúló fjordjairól híres 
skandináviai, melyet az előző évben jártam be. Szembe
ötlő különbségek, de azért nincs ugrás a természetben, 
fejlődésben. A mig itt, Délen, a hajadonná serdült lányok, 
még javában tépik kocsánról a párosával ülő leveleket, 
kérdezve, hogy szeret? nem szeret? és a mig itt, a csipke 
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kendős asszonyok a virágok illatáról beszélnek még, 
addig ott. Éjszakon, a íjordos hazában, délvidékre köl
tözvén a napsugár, a fagyos szüzek, kristálytiszta szem
párok, jégvirágos ablak mögé bújtak már s a közömbös
ség ködében nem látják az élet napjának a ragyogását 
ugy miként mi, mikor ránk borul a spanyol ég. Itt kellem, 
szabadság az asszonyokban, ott a téli hideg által lenyü-
gözöttek. Itt nap heve tűz, ott kályha tűz. Ezek itt belülről 
melegszenek, azok ott kívülről. Itt meleg az életfolyam, 
ott hidegen csörgedez a vér az erekben. Itt szín az arcon, 
ott piros rózsa. De azért nincs ugrás a természetben, 
nincs, nincs. 



XVIII. 

Puerta del Sol. 
(Madrid.) 

BMuy noble, leni, imperial, corronada1) y muy 
hermosa, villa y corte de Madrid.11 

A nemes, hü, császári, koronás, a hős város 
Madrid. 

Madrid címe.) 
Madrid cinie. — A város szíve. — Állok, nézek, gondolkodom. — Forradalom 
keletkezett. — Történet íródott. — Az irodalom és művészet koronásai. — Munkák 
a tudomány csendjéből. — Az ország közepére tette. — Vasúti vonalak csomója. 
—• Központtá lett. — Minden spanyol vágya. — Nálunk is ismerik. — Egy ember, 
ezerötszáz színdarab. — Egymásnak rontó szelek. — Megfagy a pásztor. — Tüdőbe 
szűr. — Éjszak Zaharája. — Csak két évszak. — Szebbnek hittem. — Nagy 
ugrókét. — Mindenféle építkezés. — Szép madrilenák. — Fajok vegyüléséböl. — 
Dolgozni nem szeret. — Csörgö-zörgö öszvérek. — A bérkocsis. — Nemzeti viselet_ 

— Elszürkült világ. — Este lett. 

panyolország fővárosának a forgatagába jutot
tam. Itt állok a nagy/) de aláhanyatlóban levő 
Spanyolország fővárosának a legnagyobb terén, 
melynek büszke neve: Puerta del Sol, a Nap 
Kapuja, mely egykor a város bejárata volt 

tüdöklő Keletről. Valamikor itt volt a város vége, most 
tiz? sugár alakban kinyúló, emberanyagot szállító utca 
torkollik a térre. Szíve a városnak, a nemzeti érverés
nek itt legerősebb a lüktetése. Itt van fölállítva az az 
óriási, gépezet, melynél^ közélet a neve. 

Állok és nézek, sok gondolat váltakozik az agyam
ban. Spanyolország most nem szól a világpolitikába, de 
a hővérü nemzet ujabb története ezen a téren íródott. 

x) A corronada címet TI. Fülöptől kapta, a muy noble és muy leal cím IV. 
Henriktől, az imperial VII. Ferdinándtól. A heorica címet a város a függetlenségi 
harcokban kapta. 

2) Területe 507.036 • kilométer. Lakosainak száma 17,565.000. 
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Itt csapkodtak hullámai annak a kavargó habnak, vér
fürdőnek, melyet Marat INON. évben rendezett. Hatásos 
képekben örökítette ineg Goya (Minek az íVszunyatosságát. 
ím" azonban ne vegyítsük a borzalmas jeleneteket a 
vidám színenezetü képeink közé, melyeket most látunk. 
De rövidesen emlékeznünk kell mégis arról, hogy ország-
háborgáskor megtöltve dühhel lelküket, forradalom, durva 
lázadás a felsőbbség ellen, többször keletkezett ezen a téren. 
Gyúlékony, izgékony nép a spanyol robbanó a szenve
delem benne. Hamar háborodik föl a közvélemény, lesz 
a zendülés szélvészszé. Pillanat alatt borulnak a lelkesedés 
tüzébe, megvínák a csillagos eget! De a föllobogó 
szalmatűz lelohadván, hamuvá válik, a mint jött az erős 
kitörés, elmúlik, leszerelnek, s a társadalom életrendje 
— szétdúlt javuk rendbe szedve — a régi kerékvágásba 
kerül vissza, habár sok életet sodor el az elmeláz szele. 
Mikor a hatalom az eseménynyé érlelt mozgalomban 
rájuk csap, a nép megkardlapozva, megalkusznak az 
időkkel s az elégedetlenség érzése tovább veri gyökereit 
az emberek szívében, valamiként a szívek harca, az, min
dennap megújul szerelemben ezen a téren, más irányban 
folyik az alku. 

Az idő távlatán nézek és látok a városhoz kötött 
sok emléket szemem előtt elvonulni. B város Mai 
közt élt nyomorogva és halt (1616) meg Cervantes, be
végezve Don Quijote-ját Velázquez, a színek kitűnő 
kezelője itt festette meg csoda szépségű képeit, szóval 
Madrid falai között virágzott föl a spanyol irodalom és 
művészet. A kék ég, langy lég, az erőteljes, büszke 
népfaj, hazaszeretet, regényesség, a déli égöv ábrándos 
képzelete, mindig fog a lovagias spanyol nemzetnél iro
dalmat teremteni, hajlamot adni a művészetre. Lovagias 
történetek és a pásztori életmód regényessége, nagy-
szenvedélyű emberek egyaránt adnak hozzá anyagot. 

Hartzenbusch János Jenő drámaíró válik ki Spanyol
ország ujabb költői, neves írói közül. (1806—1880.) 
Német név, spanyol nyelv. Hogyan egyeztessük? Az 
anyanyelv határoz. Cöln mellett Schwadorfból egy ván
dorlegény kel az útra, (1804) utazik műasztalos mes-
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térségben. Eletsora mindjobban Délre tereli s Madridban 
bele szeret egy kasztiliaí szép leányba. A frigyből János 
Jenő születik. Atyja a saját mesterségére akarja fogni, 
de őt, a ki az örökkévalóság csíráit hordozta magában, 
vágya az irodalom felé hajtja, őrszelleme őt a cserág 
és babérlomb felé tereli. Huszonhárom éves korában már 
ünnepelt színműíró, szépen szárnyal sokágú irodalmi 
működésében. Az asztalos műhelyt rangos hivatal kár
pótolja bőven. Nem csak írt spanyol nyelven, de a 
spanyol irodalom legszebb termékeit át ültette német 
talajba. Hírt, dicsőséget szerzett a nemzetének, meg 
használt is. Nagy életkort ért szellemi képességének 
teljes erejében. 

A spanyol irodalomban jó hangzásúvá vált, csillogó 
nevek között, a közélet országos hírű munkásainak az 
oldalán, 'kiknek egész élete nemes törekvésben telik el, 
most Echegaray József költő, író, politikai hírlapíró az 
irodalom első képviselője. Az első nagyságú csillagot, 
eszmei értéket ismerjük mi is magyarok, a nemzeti 
színház előadásaiból. Nagyhatású drámák. Legjobban 
beszélnek a színdarabjai. Kifejezéseinek szép köntöse 
van. Vannak színei, az érzések finom árnyalatainak festé
sére. 1905. évi márc, 19-én egész Spanyolország ünnepelte 
a spanyol irodalom atyamesterét azon alkalomból, hogy a 
Nobel irodalmi díjat Mistral és ö között megosztották. Nem 
közelíti meg az elmúlás, eszméi szárnyakon terjednek, szív
ből szívbe szállnak. Mélységes lelkitudással, a zengzetes 
spanyol nyelv szókincsével sok első rangú irodalmi mű 
kerül ki Spanyolországból. Nevesebb emberektől érdemes 
munkák a tudomány tisztes csendjéből. Törik a nemzeti 
művelődés útját. Érdekfeszítő lovagregények, a korábbi 
időre tolódó nagy szerelmekről. A regényköltészet honában, 
élénk tollak álomképeket elevenítenek föl, rajzanak a kép
zeletünkben. Sok jó író van Spanyolországban, biztosnál 
biztosabb, erősnél erősebb, nemzetük élére állott tehet
ségek, kikre nagy eszmék kergetésében a jó barátok 
bámulattal tekintenek, irigységgel az ellenségek. 

II. Fülöp a hatalmas király, mikor fővárosnak szűk
nek találta a sziklás, kicsi Toledot, hogy a Spanyol-
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orszíítrhan élő fajukat fényesíthesse, fülmérette országát 
kikerestefte annak középpontját s K>f>o-ban oda, Tj 
Kasztlüáha. az ország kellős közepébe tette át a királyi 
székhelyét. Mese. hogy a hely előbb puszta volt, ha nem 
is híres város, de egy öreg falu már végen (ÍI89) állt itt. 
3dagerit-iiek hívták a fénudaiak. a kik alapították, Mantua 
nevét a rómaiaktól kapta, de soha sem vergődött olyan 
történelmi nevezetességre, mint akár Toledo, Sevilla, 
Granada, Zaragossa, Aragónia híres régi fővárosa, 

Madridot igazi központtá- ujabb időben a 12.000 
kilométer hosszú vasúti vonalak tették, melyek itt egye
sülnek. Tudjuk, hogy egymáshoz milyen közel hozta a 
vasút az emberiségnek legtávolabbra eső törzseit. 

A tudomány, irodalom és az aranykorukat élő (XVII. 
század, a Fülöpök alatt) művészetek, melyek a városban 
föl virágzottak, a szó szoros értelmében is központtá tették 
Madridot olyannyira, hogy minden spanyol büszke Mad
ridra, minden spanyol Mekkának tartja a fővárost, melybe, 
éltében, legalább egyszer eljutni törekszik, hogy ott a 
képtárakban megtöltse lelkét művészettel, irodalommal 
a színházakban, szabad idejében pedig legfrissebb nyilásu 
örömvirágokat szakítson. Olyan erkölcsi kines van Mad
ridban fölhalmozva, melyet se megfizetni, se megmérni 
nem lehet, 

Madridban született Patti Adelina világhírű énekesnő, 
a kinek csalogány dalait Budapesten is hallottuk. 

Madridban éltek Shakespeare költőkirálynak, a leg
nagyobb szellemóriásnak kortársai: Lope de Vega és 
Calderon de la Barea. Három lángész élt akkor Európá
ban, ezekből is kettő Spanyolországra esett. Ezerötszáz 
színművet írt az első, jobbnál jobbat, mintegy százhúszat, 
fordulatosat Calderon, IV. Fülöp király udvari színjáték 
írója. Plaza del Principe Alfonzo téren a szobra. 

Most, hogy e sorokat írom, adják a Nemzeti-szín
házban a kellemes és választékos írónak, nagytehetségű 
szerzőnek „Két szék közt a pad alatt4' című vígjátékát, 
mely emlegetette teszi nevét. Milyen nagy erő duzzad 
az alkotásaiban, abból is kitűnik, hogy évszázadok alatt1) 

*) Calderon spanyol író és költő született 1600-ban. 
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sem kopnak el az alakjai, folyvást ragyognak az eszméi-
.Az szeret a ki tanít", mondja Gorkij. 

.Mind a két nagy tehetség; az irodalmi ritka emberek, 
a kik szívüknek melegét, lelkűknek derűjét annyira 
árasztották, egy teljes emberöltő munkája után. éltük 
végén az egyházi rendbe léptek. Az, a ki annyi szín
darabot írt, évenként átlag ötvenet, élte végén azt mondta: 
Sajnálom, hogy életemben, vallási dolgokon kivül mással 
Is foglalkoztam. A mai korbeli lélekbúvár, meg sem 
értheti ezt a két lélek-ismerőt, tettében. 

Tereljük vissza dolgunkat a régi mederbe, a Manza-
náres melletti Madridra, a fővárosra. Láttuk mint került 
a jelleg- és történelmi emlékek nélküli székes főváros, 
királyi szeszélyből és központi fekvéséből egy nagy fen-
síkra, melyen az időjárás szélsőségei kergetőznek. A havas 
Guaderrama hegység csúcsai közül szabaduló, egymásnak 
rontó hideg szelek, a sülő kőtömeg és nyargalászó homok 
folytonosan ingadozásban tartják a légsúlymérő higany 
oszlopát. Nyár középen olyan forróság van, hogy pokollá 
változik a város, napközben néptelenek az utcák, terek, 
azokon — spanyol közmondás szerint — legfölebb csak 
egy kutya ődöng és egy francia jár, de már októberben, 
didereg, megfagy a pásztor a hegyek között és a dermedő 
lábakkal egy helyen topogó fegyveres őr, a királyi palota 
éjszaki oldalán. Kandallójuk füstje gyenge arra, hogy a 
tél hidegével megbirkózzék, mikor Szibériává, Éjszak 
Zaharájává válik a tájék. Hóféihők száguldanak, boru-
latosan hömpölyögnek. Van ugy is, hogy olykor „a kutya 
árnyékot keres januárban." Verőfény surran a tél dere
kára, Máskor meg a hirtelen kerekedő téli szélroham, 
omló, kavargó hóoszlopokat korbácsol s az orrpirositó 
hidegtől jéghártya lepi el az álló vizet. A hideg csak
hamar enged a szigorúságából. Az éles szél tüdőbe szúr, 
csőveiben szörtyzörejt okoz a nyers levegő, s apadva a 
lélekzet, pár nap alatt megöli az embert a Guaderrámáról 
elszabadult dermesztő halál-lehelet, a mely elfagyaszt 
minden életet. Bedugott szájjal kell olyankor járni, ne
hogy a tüdő sorvadjon. Csukló védő ott, a hol máskor 
kigondolható könnyű ruha. A vizet hűvösen tartó agyag-
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korsó és rézftst a teának, egyképpen díszei az ebédlő-
szekrénvnek. Látok beesett orcákon lázrózsákat, melyeket 
a tüdővész termel. A szervek elsorvadva, elfonnyadva, 
elérkezik a végső időpont. Közel van már a válás a 
rózsás világtól, mely tövist is termel Márciusban virág
zás, május végén hózivatar. Mégis szebb az, ha Kará
csonykor „röpködnek a Jézuska megrepedt párnájának 
pilléi. * Hirtelen változik meg a csalékony évszak. Le-föl 
szökik Celsius Anders1) svéd tudós liiganyoszlopa. Géni-
beritő hideg, fullasztó meleg. Fagynak, szárazságnak van 
mit repeszteni a házak és díszkertek ornamentikáin. 

A többször beköszöntő hideg adott létet a közmon
dásnak, hogy Madridban csak két évszak van, tél, mely 
eltart három hónapig, és a nyár, mely szintén csak három 
hónapig uralkodik, de akkor kegyetlenül, kedve szerint 
tűz dhr nap. 

Én, október elején, később is, hidegülő őszidőtt, a 
Puerta del Sol-t szépnek láttam, élénknek és tisztának, 
legtöbb időmet itt töltöttem, tiszta kékségü volt az ég, 
de este is vonzott a tér, mert a csillagok az égen és a 
földön tündökölve ragyogtak. A teret magát, nem találtam 
olyan szépnek, mint a leírásokból elgondoltam, de a sarki 
kávéházak elég ékesek, van bennük tükör, fényár, habár 
egyik se versenyezhet a mi fővárosunk ebbeli fényessé
gével. Az egyik cifra kávéházban lovas bikavívók, ká
véházi lények, csendes semmittevéssel, fekete-kávés 
ibrik mellett mulasztják le magukról a napot. Idő van 
a tétlenségre. Jó a fizetés, kevés a dolog, habár ve
szélyes. Erőt gyűjteni kell, amodább egy fényes foga
dóban almuerzót (villásreggelit) kell venni magukhoz. 
Makk egészségű emberek, nyolcvan évre való élet van 
egynémelyikben, de a bika szarva megrövidítheti. Könnyen 
lehet a nép ünnepelt kedveltjeit ruházatukról megismerni. 
Árnyékot adó kalap, bársony zeke, gombsoros bő nadrág, 
milyent, nem is régen, a mi vármegyei csendbiztosaink 
szerettek viselni. 

A téren sokat emel a nagy ugrókűt, mely gazdag 
vízsugarakat bocsát. Villanyfényben különösen szép. 

l) f Upsalában 1701. évi november 27-én. 
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Az eléggé szabálytalan teret magas bérházak hatá
rolják, ezeken — mint Madrid egyéb nagyobb építkezésein 
— kevés az építészeti szépség. Ha a városnak a házait 
nézem, ugy találom, hogy Madrid mindenféle nemzeti 
építkezés lerakodó helye, akár Budapest, a hol 6% közép-
és újkori formákkal, görög, bizánci, angok francia, olasz és 
német épitkezési modorban vannak épitve a házak. 
Egymás rovására lehet azokat dicsérni és kárhoztatni. 
Arról is meggyőződöm, hogy a mi Budapestünk, sok 
tekintetben jobban van már berendezve a nagy, nyugati 
fővárosok mintájára, mint Madrid. A házak tele vannak 
emeleti üzleti helyiségekkel, melyek fölött méteres-, 
helylyel-közzel bronz betűkkel kiabál a fölkínáló dó, üldöző 
hűhó, az űzletiesség létföltételszerü eszköze. Amerikai 
izü haladás érzik ki belőle. A szerencsét akarják meg
fogni vele. A kirakatok, — kivéve a sok arany-, ezüst 
ékszert, — nem valami szépek, de a párisiasan viselkedő 
madridi szépség, az, nagyon kiragyog a téren. Az egymásba 
oltott spanyolországi fajok, itt, ezen a téren egyesülnek. 
A Cadix kikötő városból való igazi spanyolban a kelti-
béri és a féniciai vér egyesül. A Sagunto-beli lakosban 
görög vér csörgedez, tiszta görög metszésű az arca. A 
Carthagoiak közül sokan, mikor a rómaiak elpusztították 
városukat, ide jöttek más néppel egyesülni, Carthagenát 
alapították a Gibraltár felé keskenyülő Földközi-tenger 
partján. Római vér, sok bugyog az erekben. A mórokról, 
vandálokról majd Andalúziában emlékezünk. Nagy soka
ságú, Spanyolországban a vérvegyülés, a gótokon kivül 
alánok, svévek hullatták itt az emberiség magvat. 

Mikor a madridi szép nőket látom a téren suhogó 
selyem ruhában, képzelem, mennyi elvégezetlen munka 
maradt otthon, de a madrilena, az kiveszi a mulatságból, 
élvezetből, a sétálásból a maga részét teljesen. Bele
vegyülni az élénkségbe, látni és kápráztatni, ez az ő 
élete, ha addig él is. Dolgozni a spanyol, se ifja, se 
örege, se embere, se asszonya nem szeret. A sarki 
ujságáruló leánynak is inkább kalandon, mint az ujság-
áruláson jár az esze. Láttam közöttük olyan szépet, hogy 
templomképnek lehetne lefesteni. Viszont olyan férfiakat, 
Vértesi Spanyolország Portugália . H 
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nőket, a kik szerrel, mesterséggel meghosszabbított ifjú
ságukat, az újkori vegytannak köszönik. 

Föícifrázott, zörgősen járó csörgős öszvérek von
tatják síneken a kocsikat, — trama via — melyeknek 
innét van a kiindulásuk a város minden része felé. A 
kocsi kalauza énekel, hogy növelje a zajt, melyet itt 
csak élénkségnek mondanak. A bérkocsis nem áll min
dig készenlétben, hajlongva nem nyitogatja kocsija ajtaját 
minden arra elmenőnek, hiszen ki van függesztve a táb
lája, hogy bérelhető a kocsija, se aguilla. Újságot olvas 
a bakján, elmerül azután, találgatja, mikor támad ujabb 
zenebona? Alkudni kell vele, ha kocsijára szállunk. 

Ez nem olyan dísztér, mint a Place de Triomphe 
Parisban. A vasutakhoz való szállítást itt rendelik meg. 
Közkereseti társaságok foglalják el. Fuvarozó nehéz 
kocsik, kétkerekű könnyű kocsi, (eabriolet) a városban 
használatos kocsik (citadina) készenlétben, a lovak és az 
öszvérek rádhoz csatolva, a gazdájuk megrendelésre vár. 

Téren, utcákban a zaj csak késő órákban nyugszik 
el. Mikor a kocsik megritkulnak, eltakarodnak, ember
tömegek hullámzása foglalja el a tért egészen. Látni a 
sétálók között sok tüdőbeteget, a kik élni sietnek a 
nekik kijelölt rövid földi létben. Bgynémelyiké már csak 
arasznyi. Olyan finom szél jár Madridban és Madrid táján, 
hogy a gyertyát ugyan nem oltja el, de azért az embert 
földre teríti. Spanyol szólásmód'tartja azt. 

A nemzeti viselet, férfiakon a rövid zekére és az 
ellenző nélküli alacsony, gömbölyű, lapos — mondjuk 
lepény idom — sapkára, nőkön a mantillára, a nagy 
csipkekendőre szorítkozik. Ezen finom himzés. A spanyol 
nők érdekesen tudják forgatni a fejük búbján megerősi-

• tett kendőjüket, olykor az állukat, arcuk egy részét is 
eltakarják vele, hogy minél érdekesebb legyen a kiné-
zésük. Azok a rövid, többnyire színes, derékig érő gallérok, 
mondhatjuk, kurta, redős köpönyegek a férfiakon, még 
inkább az egyenes vékony kard, modhatjuk gyíkleső az 
oldalukon, melyeket a mi színpadjainkon, regényes szí
nezetű éjjeli zene képében mutatnak be, ott, az életben, 
ez időben teljesen hiányoznak. Eltűnt az egyforma szürke 
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világban, mint nálunk a sujtás és sarkantyú. Kár, hogy 
a nemzeti viselet mindenütt, sőt Keleten is kiveszőben 
van, pedig nem csak nyelvében, hanem viseletében is 
él a nemzet. A konstantinápolyi törők nők csipke fátyola 
fjasmak) is már olyan vékonyságra finomult, hogy átró-
zsál az arcuk rajta. A török császárnak legújabban ren
deletet kellett kiadni, hogy jobban tartsák meg a vallási 
előírást. Nem hiszem, hogy a női hiúságnak, melynek 
mindenütt van vására, akadályt gördítsen a legfő parancs. 

Gondolataink a Puerta del Sol-ról, Konstantinápolyba 
tévedtek. A hold sarlója az égen, kigyúltak a csillagok, 
térjünk le a térről s menjünk oda, a hol kigyulladt a 
lámpák fényes világa. Válogathatunk helyekben, hol 
látunk többnél több fényes csillagot. 



XIX. 

Az Alcalá-uton. 
„No íiay sino un Madrid." 
„Csak egy Madrid van." 

Spanyol szólásmód. 

Sok sétáló. — Lámpák világa. — Szép város. — Előbb kívül. — Ur és szegény 
erre jár. — A szépmüvészetek csarnoka. — Murillo és Goya képei. — Mende
monda egy képről. — Prímről. — A Spanyol Bank épülete. — Az adósságok 
könyve. — Gondolatok, melyeket itt is elmondhattam. — Rikkancssereg. — A 

berek edésig. 
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Adridban, a közel 500.000 lakos közül, temérdek 
ember futkos keseredett lélekkel az utcákon, 
sétáló is sok akad mindenkor, hiszen nem 
erős oldaluk a dolog. A 600 utca, 76 tér, 25 
sétány sok alkalmat ad a dolog kerülésre. 

Csábító női szemek itt és ott, mohó vágy rí ki az ar
cokból. 

Kisebb-nagyobb színpadokon, énekes helyek dobo
góján, mihelyt kigyullad a lámpák világa, ifjú, öreg, 
férfi és nő siet az estét élvezni, népénekeseket hallgatni, 
tüzes spanyol táncot nézni. A szereplők ügyességét élénk 
tetszés nyilvánítással ismerik el 

A sok szűk utca dacára, Madridot — melyet puhán 
Madrithnak ejtenek — egy igen szép városnak mond
hatjuk. Vannak pompás kertjei, szebbnél szebb sétányai, 
nyilvános hivalkodással uri közönség mindenütt nagy 
számmal, mozgékony férfiak, ruganyos termetű hölgyek. 
A fűző itt is uralkodik, sőt túlzásba megy, okoz a hiúbbak
nál szervi rendetlenségeket. 
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Követem Ü ivgí természetemet és követem a régi 
szokásomat. Azt nézem meg előbb, a mi kim van, a 
szabadban van. azután azt. a mi bévül van a falak közt. 

A Puerta dcl Sol-ból hosszú, széles, palotaszert! 
házakkal szegett nt vezet ki a városból éjszak-keleti 
irányban. Xeve f'alle de Alcalá. olyanféle, mint a Boule-
vard des Italiens Parisban. Buszkék rá a madridiak. Ezen 
az egyenes szép utón .megyek ki a Pradoba, Madrid 
Városligetébe. Tekintélyes vagyonnak az ura és a kis 
jövedelmű ember, kiskereskedő adós, széltében-hosszában 

tapossa azt, 
de ugy eltér
nek egymás
tól, foulard 
selyem és da
róc, kicsi és 
nagy,mintaz 
adós, szabó
jától. Mére-
getikléptek-
kel naphosz-
szat ezt a 
széles utat, 

Caiie de Aicaiá. mindenki
nek a k a d 

dolga erre felé. Annak is, a ki templomba jár, annak 
is, ki a művészetek oltára előtt végzi ájtatosságát, mert 
akárhányszor emelkedett már fölebb az én lelkem is 
egy képcsarnokban, melyben lefestett imádságot láttam, 
mint valamely cifra, ízléstelen díszszel tele rakott temp
lomban. 

A gyalogjáró igen jó, nem repedékeny. Alig indulok 
meg a fényes ut balsó felén, ragyogó boltkirakatok mellett 
el, nézem egyikben-másikban a csinos elárusító leányokat 
s azután lépteimet első akasztja meg a Reál Academia 
de Bellas Artes. Már elöljáróban megjegyzem, hogy Mad
ridnak a főnevezetessége, a sok képtárában van. 

Csakhamar arról győződöm meg, hogy a festészetnek, 
szobrászatnak vannak itt is egyes remekei és csodálhatom 
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Murillonak, ennek a legkitűnőbb spanyol festőművésznek 
az alkotását több képen. 

Evek előtt megcsodáltam Romában a Hanta Maria 
Maggiore nagy templomot. Többet akarok ezzel a „na^y" 
jelzővel mondani, mintha székesegyház-, vagy akármi 
hasonlónak nevezném. Tudjuk, egy római vitéz álmának 
köszönheti létét az a felséges szépségű, már nagyon 
öreg, romladozó istenháza. Murillo megfestette a római 
lovagnak az álmát egy színgazdag képben, egy másikon 
az álom kimagyarázását Merész fogalmazás után, művészi 
kivitel, mely dicséri mesterét. 

Van itt .Murillonak -•- a ki annyi művészi gyönyö
rűséget szerzett az emberiségnek — több képremeke. 
Krisztusképek és egyebek, melyek közül megemlítem 
csupán a minket magyarokat különösképpen is érdeklő 
árpádházi szt Erzsébet képet. Az inség és a szeretettel 
párosult fönség nyer azon kifejezést. 

Goyától, a hasonlóképpen igen kiváló spanyol művész
től vannak különféle tárgyú festmények. Egyik egy jele
netet ábrázol a nyomozó kínvallatásból, a másik, bika
viadalt. Yidorabb színezetet mutat a lefestett farsang. 
Az emberek belevergödése a hóbortba. Meglepő láttá-
volok, a fénykezelés remekei. Ugyanitt látható Goya 
Ferencnek, a XIX. század elején élt nagy művésznek 
az a két, sokszorosítás folytán eléggé ismert képe, me
lyek egyikén maja1) fekvő helyzetben, mez nélkül van, 
a másikon föl van öltözve. A két képről ez a szóbeszéd 
van: Goya szerelmes Álba-, a szép hercegnébe. Megfestette 
teljes képét, ugy a miként a hitregetan istenasszonyait 
gyönyörű hullámvonalakkal szokták a halandók szeme elé 
állítani. Hírt vesz a minta-állásról Álba herceg, hegyezi 
a tőrét másnapra, Neszt hall erről a művész s egy 
éjszakán át újból megfesti a képet, Álba herceg meg
nyugtatására, ruhába öltözötten. 

Az Alcalá-uton, mely a belváros legszélesebb útja, 
több nyilvános épület, államiak és részvénytársaságoké, 
tőkéseké és köztestületeké, iparvállalatoké; a hadügy-

!) Maja = kedves, szerető, kitartott nő. 
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minisztérium, melyben lakott egykor Prim tábornok,1) 
<!e legszebb valamennyi épület között a Banco de Espana 
sarok épülete, mondjuk palotája a Prado előtt. Egy 
kövéres ember töltötte be a kapus szerepét. Rajta is 
fogott az a bizonyos bivatatos fanyar mosoly, mely az 
efféle pénzintézetek tisztviselőinek az ajkára fagy. A 
kapus ruháján fehérük az ezüstsujtás. Nagy összegű 
pénzeket őriz, (lóliáth számokat. Fortuna kegyeltjei 

A spanyol nemzeti bank^Madridban. 

hordták össze. Szegény nép, gazdag bank, ez nem csak 
lehetséges, de igen természetes. Busásan öntik a kama
tokat. A tengerbe folyók, patakok, források ömlenek, 
a pénztengerbe is hasonlóképp sok csatornán ömlenek 
a pénzforrások. Képzelem, mennyi tartozás van a meg-

x) Prim Jüan nem csak katona, de politikus is volt, még pedig rossz. Sokat 
olvastunk róla hírlapokban a hatvanas években főleg. Ő, kit 184 i-ben összeesküvés 
végett halálra Ítéltek, kegyelmet kapván, ismét úrrá lett. Krímben járt 1854-ben, 
mint spanyol katonai biztos. Ili. Napóleon önző céljait átlátván a mexicoi dolgok
ban, a maga előnyeit kereste. Isabella királynőt a trónjától akarta megfosztani, de 
önös vállalkozása nem sikerült, Portugáliába menekült. A királyság bukása után 
óriási léptekkel kapott föl az ugorkafára, végig menve az egész ranglétrán, fölvitte 
a miniszterelnökségig, a trónra jutni iparkodott. Orgyilkos golyója terítette le Mad
ridban, 1870-ben. 
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í̂ kTvfi'tt könyvökben túljegyezve! Az adósság az élet
kedvnek íoiiyasztója. gondnak keritöje. 

Vájjon van-e ennek a pénzintézetnek Piufsieh-a ? 
Pénz. ismét a pénz tereli a gyenge lábon álló embert rossz 
útra. Xrívány, Farkas. Csombor, Falkai, Kecskeméthy 
s. a. t . kiket a polgári társadalom kivetett magából, 
golyó teritett halálra, börtön őrölt meg! Ezeknek is 
megvan a maguk Napóleonja. 

Sokan hibáztatják a spanyolokat, mert olyan nagy
szerű templomokat építettek, és mondják, hogy elszegé
nyítettek ez által a népet. Hát a nagy pénzintézetnek 
erről a fényes palotájáról, vájjon lehet-e azt mondani, 
hogy meggazdagította a népet? A mindennapi tapasztalás 
azt mutatja, hogy a pénz oda gurul, a hol már több van, 
miként a kisebb víz, anyagát a nagyobbá ömleszti. A 
tőke tisztes hozadéka azt gazdagítja, a kié az. Ha a 
gúlák építésének van története, meg van a templomok 
építésének is a maga ideje. Az embereknek nemcsak 
ízlése, de hite is megváltozik időnként. Egyszer a hit, 
másszor a hitetlenség emel oltárt, különbözőt egymástól. 
Jöhet idő, mikor a békés népek csupa nagyméretű ka
szárnyákat fognak épiteni, mert elhitetik velük, hogy az 
ellenség közel van. Azon megnyugszanak, — nem tehet
nek róla — az emberek beletörődnek, hogy ilyen módon 
szegényitik el a népet, hogy azután tehetetlenné, rabokká 
tegyék azt. Máskor egy nagyobb alkotást látok, keresem 
az időt, melyben rakódtak az alapjai s mindig egyszerű 
magyarázatát találom annak, a min mások, különféle 
indok által vezéreltetve, fölütődnek s a rossznak okozóját 
keresik. Az, a mi szép, önmagában hordja becsét, nem 
lehet könnyen elhitetni, hogy rossz szándék szülte azokat. 
A pénz igy is elmegy, ugy is elfogy, egy gazdag mellett, 
mindig sok volt a szegény, és mégis legtöbbet szerez a 
szegény egy nagy építkezésnél. Jól tudta ezt III. Napóleon, 
a ki városrészeket bontatott el Parisban, utcahosszat 
építtetett uj palotákat, hogy a nyugtalankodó népet foglal
koztatva, keresethez juttassa. Néhány év azután azzal 
telt el... A nagyabMzerü .templomok építésénél - évszáza
dokon is keresethez jutott az iparos, a napszámos, a 



Az Alcala-uton. 171 

művész, sok más. Eti nem azon küszködöm, miért épí
tettek a spanyolok annyi tomplomot, hanem inkább azon, 
honnét került elő az a sok jeles építész, a ki tnogannyj 
külső-belső jelleget tudott adni a trmiplomépitéshoz. Azon 
csodálkozom, a mit mint multa fölül az anyagot, a müizlés 
miként kerekítette, költette ki a formákat. Ezeket ugyan 
valamely nagy templomnál akartam némelyeknek, ineg-
szívlelésül elmondani, de helyén mondhattam el a Spanyol 
Banknál is. 

Idegent ismernek föl bennem, az utcán, vendéglőben, 

Alcahi-ut. 

mindenütt. Házaló árusok furakodnak hozzám, bármerre 
fordulok. Alig birok menekülni előlük. 

Fürge lábú, eleveneszü, éles hangú rikkancsok raja, 
hangos kedvvel száguldja be a Calle de Alcalát egész 
hosszában. Torokszakadtuk orditásából megtanulom a 
spanyol újságok címét, olvasom is azokat, a mint lobog
tatják a lapot magasra emelt kezükben. Reggel, este, 
sok újságnak hírét viszi szét a száguldozó rikkancs had, 
visító nemzedék. 

A kocsik éles csengőjének szava vegyül a zsivajba. 
Lüktet az utcai üzleti élet, az utca kiabálásából keveset 
veszek ki. Mintha mind egyszerre beszélnének. Vágya-



] y o A.: Aí<MÍ,i-5i!oíí. 

kodva tekint egymásra a ket nom, határozott pillantással 
a két szent. Hívságos gondolatok, énlekessé^-vadászat 
A tomboló élet zsivajíró zaja nem akad t!ie,u\ Növekszik, 
mikor a kivasalt urak. csipkés úrasszonyok, erre mennek, 
hajtatnak bika viadalra. Eti»y némelyiknek a takart ko-
pottsá.trát büszke tejhordozását látva, eszembe jut a 
spanyolra illő példaszó: ..Hzeirény mint Júb, de büszke 
mint Tarquinius." 



XX. 

A madridi díszkertekben. 
A frígek istenasszonya. — Kőoroszlánok. — Kőpusztáböl paradicsom, — Sálon 
del Prado. — Női közönsége. — Buen Retiro. — Nincs nyugalom. — Meghiúsult 
király-gyilkosság. — Parque de Madrid. — Fa-Mathuzsálemek. — Tó partján. — 
Megénekelték. — A hol az udvar mulatott. — Gőgös emberek. — A Szabadság
téren. — Nagy és kicsi. — Diadalív. — Házak és lombok. — Egyikbe se megyek. 
— A Neptun-kutnál. — Lovak és öszvérek. — Pasco de Recoletos. — Kolumbus 
szobra. — Élet, a hol előbb enyészet volt. — Nyaraló telep. — Szt. Bernard-tér. 
— Huszonegyet, máglyán elégettek. — Hamu és csont maradvány. — Emlékezés 
a kutató kínvallatásra. — Élvezni jöttünk. — Szobor emlékek. — Egyik legérdeke
sebb város. — Szülők és gyermekek. — Dadák. — Gyermek-fogatok. — Limonadiera. 
Ötös sorban vágtatnak. — Női öltözékek. — Ilyen nincs. — Csillagokat fedezek 
föl. — Ők is néznek. — Hódolásnak veszik. — Szépek és kedvesek. — A szépség 
réme. — A stockholmi és kasztiliai rózsa. — Nézzünk a tükörbe. — Élet, idő 

sólyomszárayon. 

t^^n&öszek egy négy darabonkénti, jövedéki zársza-
jSíjÉu laggal ellátott köteget és rágyújtok. Illatos a 
TS^^f; füstje, havanna dohány terméke. A Plaza de 
&^L* Madrid közepén megállok és gyönyörködöm a 
térben és időben. Pöllélegzik ezen a téren az, ki a szűk 
utcákból kerül rá. Föl is frissül. A tér közepén igen 
szép szökőkút, mesterek müve, márvány csoportozat, 
melyet szép szobrászati miinek tartanak. Két oroszlán 
kőkocsit húz, ebben ül Cybele, a frigek nemzeti isten
asszonya. Ha az összes istenségek anyja is, a művész 
nagyon szépnek véste ki az arcát. Márvány keble, mintha 
pihegne. Gazdag vízsugár, ívben, az oroszlánpár fölött. 
Az Alcalának fasorokkal beültetett útjáról többször gyö
nyörködöm Gutierez és Michel művészetében. 

A tér fölött, a tér alatt sürü zöld sátrakat képező 
fák. Az ember munkálkodó keze kőpusztából, futó homok 



tV'-zIvvbnI líiilyiMi pnradit'xuni holyet varázsol, nem csak 
.Miramaiv virá,ui>> es fás keltjén látjuk az Adriái), hanem 
Madridban i>. Italra néztek t\uy utcába, a festők múzeumát 
látom i»iiitMki»iJ<*tí >zép bolyon. 

Á italon d«d Pradu-n járni élvezetes mulatság'. Szalon 
a szabadban valóban. Itt a madridi nó ugy viselkedik. 

A festők múzeuma és a san Gerónimo. 

mint otthon a fogadó termében. Szüzek, megannyi szent 
képek. Nézik a lombok közé búvó fülemülét, hallgatják 
a templomok harangjának elhaló dalát. Kevés erény, 
annyi bűn mellett. Bőséges tanulmány párisi ruhákban, 
ragyogó ékszerekben, fajok jellegében. Kevert az, római, 
gót, arab sőt francia vegyülék. Az igazi madridi nőt 
bajának gesztenye színéről ismerjük meg. Mély ibolyakék 
szem, legnagyobb ritkaság. 

Belépek a Jardin del Buen Retiro-ba. Szószerinti 
értelemben annyit jelent ez az elnevezés, bogy ez egy 
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olyan kert, melybe (Idegek csillapítására) jól lehet vissza
vonulni. 

Azt hittem, látok a csendes helyen, erdő magányá
ban, a nálunk honos fákon kívül, a babérrózsák és babér
fák illatos hüsében, a nyilvánosság zaját kerülő és szerel
mükkel a világ elől bujkáló párokat de csalódtam. Igaz, 
hogy nem volt sétaidő, üresek voltak a Buen Retiro 
vasszékei, kőpadjai, csak egy életbűsnak látszó alak 
gunyasztott. Bágyadt idegeimet erősítve jól kipihenhettem 
volna magamat, de az istenek nem az én számomra 
teremtették a nyugalmat. Hol van igazi nyugalom a 
földön? Sehol A kunyhóban nincs, a palotában sincs. 
Amadeus király is nyugalmat keresett a királynéval 
1872. évben június 18. és 19. napja közé eső éjeién a 
Buen Retiro hüsében. Hazafelé hajtatva, különféle oldalról 
egy rablóbandának harminc lövése zavarta meg útjukat. 
A király és szárnysegédei testükkel födözték a királynét. 
Szerencsés volt a gyors menekülés, mely csupán csak 
a rémület lázával és egy lónak a kidőlésével végződött. 
A világ rendje nem bomlott föl. 

Kocsin összejárom nagyjából a pazarszép kertet és 
a vele kapcsolatos, egy összefüggő egészet képező 
másikat, melynek neve Parque de Madrid. Mondani lehet, 
hogy mosolyog, a ki ezeket nézi. Megyek azután a par
kokkal kapcsolatos füvészkertbe. Elég szép ez is, érde
keltek benne a gömbakácok és a futó borostyánnal 
borított szilfák, melyek állják az itteni váltakozó hideg 
légjárást. Lisszabonban, ennél sokkalta nagyobbszerü 
füvészkertet látván, megyek vissza a díszkertbe. 

A nagy, fás hely 143 hektár1) területű. Gyönyörű 
példányú fák, hiszen még a XVII. században ültették az 
elsőket, gyalogoló-, lovagoló- és kocsizó közönség számára 
árnyas sorok, közbül tavak és kutforrások kisebb-nagyobb 
női szobrokkal, a bukott angyalok alakjaival. 

Elhajtatok ismételve a mesterségesen készült, hosszú
kás, négyszögletes tó mellett, melynek neve Estanque 
Grandé. Megannyi esolnak ringatózik rajta. Leszállok és 
a tó partján sétálok. Nézem a csendes víz tükrét, a mint 

*) Hektár, területmérték. Egyenlő 100 árral, vagyis 10,000 négyzetméterrel. 
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a fíik nézegetik benne magukat nőttek-e ? szépek-e ? 
Hallgatom a vezetőmtől a díszkert történetét. Azalatt 
jól esoleg; tapad szemem a bársonypázsitra. 

II. Fülöp király. Mária, angol származású nejének 
egy kolostor szomszédságában, csendes helyen nyári 
Jakot építtetett. Ebből keletkezett a nagy díszkert, melyet 
Lupe de Vejra énekelt meg. A nyári lakból paloták 
lesznek, királyok laknak benne és duskálkodásukban, a 
pompás kertben,milliókat szórnak el dalműre, ünnepélyek 
tartására. Költséges élvezet, hatalmi hóbortok, országos 
megütődés, izgult szellemeknek zavargása. A kertből 
kiesapó vígság-zaj, más gyönyörökre előkészítő izgató 
szer, zene hang, a mint a közönséges halandók füléhez 
verődött és az emberek szíve megmozdult, visszhangot 
kelt a nép gunyszavában s dalokban énekli meg, hogy 
„szép a világítás, ragyog az ezüst, de a francia négyesek 
félmilliót nyelnek el.a Majd meg: „Együgyű a király, 
hűtlen a királyné, gyáva a nép, becstelenek a nagy urak." 
Nem csodálni való, hogy igy beszélt a nép, mikor lelke 
megmozdiút. Hangot adott a nemzet érzésének. Szavaí
nak lényege igazság volt, mert a királynak nem volt fé
kezve az iránya és igy jogos fölháborodást keltett a 
közvéleményben. 

Jött azután a megvadult embernek a pusztító keze. 
A franciák ebben a díszkertben állították föl (1808) 
erődítéseiket. Ehhez hasonló, mikor öt évvel később 
a drezdai csata alkalmával a poroszok a Königlicher 
örosser Garten-ban fatorlatot raktak, hogy a franciák 
ellen védelmezhessék magukat. 

Madridban vagyunk ismét. A győztes angolok elpusz
tították azután a híres porcellán gyárat, melynek a szép 
készítményeire itt és ott figyelmeztetnek a madridi 
muzeumokban. 

Most csüggetegek a lombok, a díszkertbe majd el
jövök már korán este, mikor üde, enyhe lesz a lég, 
mikor a napnak kialvó fénye aranyoz még, és a fe
kete szemek tekintete mély és sóvárgó lesz; feketébe 
öltöznek a madridi nők, a kasztiliaiak kedvelik a sötét 
színeket. Ugy tizenkettőig, az árnyak teljes leszálltával 
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élénk itt az élet, mint Madridban mindenütt. Most fényes 
nappal van, nincsen alpesi sétány, fűt a nap, mint e&v 
kemence. Megyek tehát, hotry lássak, hogy azután megint 
ide térhessek vissza, a hol ismét csak látni lehet, a 
Buen Rétire díszkertben az előkelő világét, de esak 
kocsin. Milyen jé az mégis, hogy a spanyol illemnek 
hódoló spanyol gőgös emberek, egyesek, nem közvetlen 
közelünkben rontják a levegőt. 

Elmélkedésem közepette eljutok egy térre, melynek 
neve Plaza de Alcalá, másképp Plaza de la Indepen
dencia. Te
hát két név. 
Bizonyára 

az előbbi n 
régi, utóból 
a divatos el
nevezés. Az 

emberek 
szeretik a 
függetlensé
get, szabad

ságot, — 
arra törek
szünk nii 

magyarok is — s ha nincs, tért neveznek el róla, legalább 
jusson eszükbe az, ki ne menjen az emlékezésükből. 
Nekünk is van nagy Szabadság-terünk a kicsi szabad
ságunk mellé, eszünkbe juthat mikor látjuk, mekkorának 
kellene a szabadságunknak lenni! 

Az Alcalá-kapu, III. Károly diadal íve van a tér 
közepén. Az ívek alatt, ívek mellett hajtanak a kocsik 
el. A kapu keleti oldalán golyó helyek, emlékeztetők a 
franciák elleni küzdelemre, a többször emiitett és emlí
tendő 1808. évre. 

XII. Alfonz utján fordulok azután Délnek s igazán 
zavarba jövök, mit nézzek meg előbb. Jobbról nagyobb-
szerü házak, balról lombok, a merre csak közéjük 
hatolhat a szem messzire. Közbül, kertészeti mester
fogások. 
Vértesi Spanyolország Portugália 12 

Az Alcalá-kapu. 
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Hogy el ne Tévedjek a tömkelegben, őrahosszuságu 
kertekben, terjedelmes sétatereken, ugyanazon széles 
utón fasorban, hajlékony sudaru tak között térek vissza 
oda, honnét kiindultam. Megnézem a tőzsde épületet, 
csak ugy kividről A zsongást, bongást hallhatom Buda
pesten még jobban. 

Két múzeum is van a közelben. Az egyik régibb
en ujabb fegyverek gyűjteménye. Olyanok is vannak 
közöttük, melyekkel Mexicoban és Cochinchinában har
coltak. Elég ilyen eszközt láttam én már, melylyel tör
vényesen lehet ölni. Nem vagyok többre kíváncsi. Leg
újabb szerkezetű fegyvert is láttam eleget a szegény 
spanyol katonák kezében, a mint rongyosan, betegségben 
vánszorogva tartották a kezükben, a cubai hadjáratból 
visszatértükben. 

A másik múzeum szobrok másolatával és művészi 
képek lenyomatával van tele. Ezekből olajnyomatban 
mindenütt láthatunk eleget. 

Egyik múzeumba sem megyek, hagyom a tudósok 
időtöltésére, tartogatom, gyűjtögetem időmet annak a 
fényes palotának, a hol mind kincs, a mit abban lát
hatunk, valóságos kincstár. Rátérek. Addig, inig eljön 
annak ideje, hogy a Museo del Prado szentélyébe be
léphetek, átmegyek IV. Fülöp terén s ott, a hol a Sálon 
del Prado a Passeo de Pradoval a Neptun formás kútnál 
összeér, időt veszek magamnak, hogy a kutat tüzetesen 
megnézzem. Az általánosan ismert Neptun alak, három 
végű szigonynyal a kezében egy kagyló-kocsin áll. A 
kerekek, gőzhajó kerék lapátokkal. Két tüzes ló, — 
alakjuk félig a vízben vesz el — vontatja a víz-istennek 
kocsiját. Lombos helyen, a fehér kőből való faragás jól 
veszi ki magát, akár mint a versaillesi királyi kertben 
az ehhez hasonló tárgyú, de több lóból álló kőcsoportozat. 
Ad voeem Versailles. Az itteni hadügyminisztériumot 
hasonlítják a versaillesi kastélyhoz. Nem találom. Nagyzás. 
Madridnak sok szép kútja van, híres ezekről. A kutakon 
halak, egyéb szörnyalak, miről nem tud a természetrajz, 
szájukból víz bugygyan elő. A fővárosnak kitűnő az ivóvize, 
legjobb az egész országban, 93 kilométer messziről, hí-
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dákon, vascsövekkel hozzák a (íuaderrama hegységből 
Az egész vidéket megtermékenyíti útja közben, a várost 
és díszkerteket pétiig* benépesíti faunokkal, najádokkal 
tritonokkal, delfinekkel. 

Egybefont karokkal egy merészen ívelt orrú, egészség
től duzzadó, szájtátó spanyol kamasz, ruhája után - - vidéki 
és cselédsorban levő, a kut előtt ácsorog, majd a vas
rácsra támaszkodva, bamba széniéivel nagy kedvtelléssel 
bámulja a Xeptun-kut alakjait. Tgylátszik, hogy a tudat
lanságtól homályos az értelme, pedig nagy feje van. Az 
agyvelő mérése és a koponyatan, nem ad biztos alapot 
kicsúcsosodhat rajta az ostobaság. Vájjon mit gondolhat? 
micsoda az, a mint néz. Szeretném megmagyarázni neki, 
de ha tudnék is spanyolul ki tudja melyik tájszólást érti 
meg. Ugy össze van keverve ez a nép, hogy voltaképpen 
maga sem tudja, miféle származású. Mondom a vezetőm
nek, szedje ki Bileám közismert szamarából mi tetszik 
neki olyan nagyon? Hát a lovak! Nagyobb bizonyságul 
csattog a nyelvével 

íme, most is nagyúri kedvtelléssel vágtat közelünk
ben egy uri fogat. Fürge. A gumitalpú kerekek gyorsan 
forognak. Szénfekete mének ragadják a nyitott hintót, 
megbámulom én is a szép lovakat. Kár, kogy az ország
ban hanyatlóban van ennek a nemes állatnak a tenyész
tése, rossz ivóvíz, sokhelyütt a víz teljes hiánya járul 
hozzá, mert a ló, válogatós az ivásban. A kevesebbel, 
silánysággal megelégedő öszvér és a szamár kiszolgálják 
a közönségesebb embert, de a király istállójában annál 
szebb lovakat lehet látni, táblákon a fölirás, jelöli a 
származásukat. Egynémelyik lónak valamely külföldi nagy 
embernek a nevét adják névül, bizonyára azokét, kiket 
nem szeretnek a spanyolok. A spanyol grandok, nagy 
fizetést húzó tábornokok, pénzelőkelőségek vagy torero 
grandezzának fogatában is szép lovakat lehet látni. 
Ujabban azzal is akarják előmozdítani a lótenyésztést 
Spanyolországban, hogy a hidakon kevesebb vámot szed
nek lovak után, mint az öszvérek és szamarak után. 

Kapcsolatosan szóljunk röviden az öszvérekről Itt 
csörögnek előttünk rézdíszes szerszámban. Egész Európá-

12* 



hm a logjobbak Spanyolországban vannak. Kitartó, erős, 
biztos járása állatuk, tenyésztésük könnyebb. Megbecsül
hetik haszonállat az öszvér, mely a teher szerint tudja 
igazítani lábait a meredeken. Nyergelve vagy kocsiba 
fogva 12- 14 óra hosszáig elkocog naponta és 20 évig 
elszolgál A szamár apától származók kitartóbbak. Az 
öszvérek maguk között tudvalevőleg nem tenyésznek. 
A nőstény öszvér becsesebb, mert a himek esökönösek. 

A legtöbb népség által látogatott Sálon (lel Prado 
árnyas fasorai között ismételve eljutok a Plaza del Mad
ridra és ismételve gyönyörködöm a szép térben, vésem 
képét a lelkembe, hogy el ne felejtsem szépségét és 
arányát, művészi vésést! márványát. Azután a folytatásos 
Paseo de Reeoletos fasorában, a hely elnevezésének meg-
felelőleg én is magamba vonulok. 

Pihenő padról-padra eljutok lassanként a Kolumbus 
szobrának a terére, Plaza de Colónra') és nézem Amerika 
felfedezőjének magas oszlopon álló szobrát. Előbb zárda 
és temető volt ezen a helyen. Földanyánk kebelében 
nyugvás. Most élet, az enyészet fölött. Odább a madridi 
előkelőségnek a nyaraló helye van. Egyik legszebb vá
rosrész ez, melyben az igazságügyi palota. Átellenében 
színház, annak ismét átellenében, a fasoron tnl jobbra, 
a nemzeti régiség! múzeum és a nemzeti könyvtár van. 
Előbbiben ibér- és római régiségek, mór világból való 
tárgyak. Utóbbinak 35 termében egy millió nyomtatott 
könyv, 800 Don Quijote kiadás, híres emberek kézírása, 
többi között Lope de Vega-é és Calderoné. Nincs ráérkező 
időm ezeket megnézni, ki is győzné azt? 

Kitérek, hogy eljuthassak a szt. Bemard nevéről 
nevezett, fával beültetett széles városi útra. 

Hamvain állok itt azoknak a szerencsétleneknek, 
kiket a spanyol nyomozó kínvallatás idejében mint eret
nekeket ad majoréin Dei glóriám kivégeztek. Hamvain 
állok itt azoknak és mélyen elszomorodom a lelkemben, 
mert ez volt az a Quemadoro sötét nevezetű hely, a hol 
1680-ban június 30-án huszonegyet máglyán elégettek. 

*) Cristobal Colon-nak nevezte magát Kolumbus a spanyol szolgálata alatt. 
Cristofbro Colombonak is nevezik, rendesen latinosan Columbusnak. 
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Mondják, mikor egy utcát vágtak itt régibb időben, ásó 
nyomán találtak száz méter hosszú, nyolcvan méter széles, 
tiz méter mély üreget, tele hamuval és csontniaradvány-
nyal. Borzaszt*') Tartalom. Azt olvastam valahol hogy a 
toldteko egy lábnyi mélysége emberporból van. Több is 
lesz az. csataterek, katakombák, nagy temetők. Szeren
csétlen ország, hogy a nyomozó kínvallatással ennyire 
jutottál! Esten nem kívánta azt, a miben mérték fölött 
olyan nagyon buzgólkodtak szolgái. Xem. Xem. Rossz ut 
volt az. melyen jártak, kegyetlenül rossz. Rátérek még 
e tárgyra más helyen, látom, én sem kerülhetem el azt, 
hogy Spanyolországról írván útirajzokat, meg ne említsem 
a két vérontást, ezt. a melyről szóltam, és azt, mely a 
bikaszínkörben van. Azért itt, csak helyhez kötve röviden, 
ne látszassék olyan nagynak az árny, ahhoz a fényhez, 
mely Madrid díszkertjeiben van, és különben is, nem 
a multak fölött bánkódni, hanem a jelent élvezni jöt
tünk ide. 

A város tervrajzát, a mely szerint eddig jártam, 
összecsaptam, mert eljutottam a város vége felé. Most 
Madrid környékének a tervrajzát veszem a kezembe, 
közúti vasúti kocsira ülök s megyek feljebb, mindenütt 
zöld lombok között, széles utón. 

A Passeo de la Castellano-n eljutok a város végére 
is, a Plaza del Obelisco-n megnézem Concha, magas 
katonai méltóságnak lovag szobrát, még odábbad Katho-
likus Isabellának igen tetszetős bronz szobrát. Lóháton 
ül, keresztet tart. Alkotásait meglátjuk. 

Este felé jár az idő és én ismét a világhíres Prado-n 
vagyok, sokért nem mulasztanám el a látásnak ezt a jó 
alkalmát. A falakon kivül jobban győződöm meg mint a 
falakon belül a városban, hogy Madrid Európának egyik 
legérdekesebb városa. Kertjeiről, sétányairól messze híres. 
Három negyed óra kell csak ahhoz, hogy a Pradon végig 
menjek. 

Nézek és látok. A nők, igéző, mélyesztő pillantásokat 
vetnek. Utánozhatlan gráciával lejtenek, csaknem lenge-
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nek. Tanulmányozom az előkelő világot. Jól szemügyre 
veszem a hollófényü hajkoronákat befödő fekete kis 
csipke kendőket Csücskük a mellre hullik kétoldalt. 
Nyaknál tűzik a ruhához. A fekete selyem mantillák 
bizony jól állnak, jól festenek benne a szépek. Látok a 
selyem mellett gyűrődött ráncot, festői rongyot is. 

Kathulikus Isabella emlékszobra. 

Szülők mellett gyönyörűséges gyermekek, a fiuk 
szebben vannak öltözve, mint az apa, de az anya, ez 
nem engedi, hogy a leánya tul tegyen rajta cifrálkodás 
dolgában. 

Nemzetsége cifraságos ruházatában, virágok színében 
a dajka, rövid szoknyában kecses ő maga. Alázatban áll 
az úrnője előtt. Rajta pántlikás fehér kötény, virágos 
szoknya, sárga selyem keszkenő a fekete hajhoz simulva. 
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Ki mondja?' hogy nem szép szín a fekete-sárga. Csak 
válogatott Teremtésen legyen az, néni pedig a zászlón 
magyar földön, várfokán, hanem a baszk föld vadvirágán. 
Áz áll alatt csomóba kötött, kunságiasan árnyékadőlag 
előre húzott fekete kendő a piros archoz, mégis jobban áll. 

A madridi anyák, a kik nem szeretik maguk táplálni, 
gondozni a kicsikéjüket, többet adnak a fehér harisnyás, 
magas sarkú, kivágott cipős, vörös szoknyás, aranyos-, 
ezüstös paszománttal földíszített dajkára, mint a fogatra, 
Láttam néhány olyan fiatal anyát, a ki más gyermekének 
emtetöje lett, kiválóan ékeset. Gyöngy vagy arany kereszt 
a nyakán, nyilvánvalókig az urnő megelégedésének a jele. 
Selyem takarja a féltett kicsikét, szülők büszkeségét. 

Szép kis dadák, értelmes szemű kis fiukkal és gyer
mekesen szelid kis lányokkal. Félemberek, süldő leányok, 
hódító szerénységek, harmatos, üde szépségek, kikben 
erények ölelkeznek. Vizsgaszemek őrködnek fölöttük. Itt, 
egy kisebb, babát szorongat még. fiúcska, kihozta ma
gával a falovát játszó kocsiját. Ótt, egy nagyobbacska, 
már virágbokrétát szorongat a kezében. 

Kicsi kocsik zörögve haladnak el mellettünk, vonja 
azokat szamár, öszvér, sőt kecske. Uri fiuk kocsikázó 
kedvtellése gyermekkori frisseséggel. Zörgő, cifra szer
szám az állatokon. Este színes papirlámpákat akasztanak 
a kocsira. A lelkemben Is cseng-bong minden s azon tűnő
döm, vájjon ezeknek az elkényesztetett gyerekeknek van-e 
az olyan öröm, mulatság, mint a mikor a kis Violka, gipsz
ből gyúrt falábú báránykáit legelteti a szalmás pallón ? 

Megállok egy limonadiera színes sátránál, mely egy 
nagyobb fa tövében van fölállítva. Nagytermetű az olajos-
képü asszony is, versenyeztek a törzseik. A sátor, egy 
nagyobb esernyőből áll. A fapadon nagy korsó, szék 
mellett is egynehány. Abból a likacsos agyagból valók, 
melyekben hűvösen áll a víz. A kis leány, éppen enni 
hozott az anyjának. Kisérte az öcsikéje. Kosarán szoron
gatja kezét, jól megnéz, nagyon idegen lehetek neki. Én 
is belenézek savószinü szemébe. Nem volt az igazi spanyol 
fajtából. Nézése bánatos. Haja fürtje, puhán árnyékolta 
arcát. Ő maga, mintha harmatból élne. Kifacsart citrom 
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bőven, a kereset jó, mindenféle leutalnak Madridban 
nagy a fogyasztása, meleg van, izzadnak. Különböző 
szörpöknek, szesztelen italoknak nagy a változatossága. 
tTrül a cantero a cukros víztől, agua freseátől egyaránt. 
Egy vaskos polgártársnak meg se kottyant egy pohár. 
A parkban amott, a fagylaltozó helyek vannak tele. Fo
gyasztják a naranjast Magmások a lágyabb fagylaltot, 
a granitát keresik. 

Ötös sorban r_ 
vágtatnak az uri 
fogatok. Vezetőm 
madridi benszü-
lött, ismer min
denkit, több spa
nyol grandot mu
tat. Látom dísz-
kocssiikat, azok 
bakján bérruhás 
inasaikat rokokó 
öltözetben, a ma
gas kocsis ülés 
beteritését címe
res posztóval. 

Ott, egy pénz 
előkelőségvágtat 
eszeveszetten. Bizonyára jó üzletet csinált. Akkor is 
most is, embereken gázol keresztül. 

Pompás női öltözékek, ragyogása drága ékszereknek 
Virít a sok egyenruha. Szemek tüze cikáz. Nem tudom 
hol láttam annyi szépet, asszonyban, leányban, mint a 
Pradoban? Talán eddig sehol. Igazi kasztiliai arcok 
római, görög arcéllel. Nagy keveredési! nép a spanyol 
Francia, zsidó, görög, római, carthagói, gót, mór. Minden 
fajból van benne jó és rossz tulajdon. Sem a bécsi 
Práterben, sem a berlini Thiergarteiiben, sem a drezdai 
Königlicher grosser Gartenben, sem Kopenliágában a 
Klampenborgi kertben azt az élénkséget, a mi itt, nem 
láttam. A párisi Champs Elisée-t is fölülmúlja, élénkség 
dolgában mindenesetre. 

Limonadiera, 
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Az általánosságok után, megyek a részletekre. Uj 
csillagokat fedezek föl rövid időközökben. Ragyognak, 
sut a szemük tüze sziporkáz, ki-kigyullad mint a fényes 
csillag. 

Xézek a csábító külsejű nőkre, ok is néznek, mikor 
őket nézik. Azt mondják a spanyol nőről, hogy imádkozni 
se szeret iinakönyvből, nehogy egy helyre kelljen néznie. 
Az már igaz, hogy hódolásnak veszi azt. ha valaki reá 
néz, azért nem viszonozza azt gorombasággal, arcá
nak elfordításával. És ez helyes is, ha az a bizonyos, 
minden jó ízlést szabályozó határvonal is szem előtt tar-
tatik a férfiak részéről. De némelyik nagyon is elnézi 
magát, feleletre vár. Ez már betyár. Szép a cikázó szem, 
szép, szép, de a lágypilláju lesütött mégis szebb. Tiszta 
lelkek így imádkoznak a Madonnához. Tiszta lelkek életre 
szóló vallomása az oltár előtt, igy jut az ajkra haldokolva. 

Húsz éves korig a madridi nők nagyon szépek, lehet 
mondani gyönyörűek, hozzá még kedvesek is. Akkor be
köszönt náluk Is a keleti szépségek réme, a testesedés, 
elnehezedés, bizonyára a dologtalanság hozza magával, 
idő előtt hozza meg. Ebben a tekintetben, milyen nagy 
mégis a különbség a svéd és spanyol közt. Ott, Stockholm 
körül, akkor kezdenek virágozni a rózsák, mikor itt, a 
kasztihaiak már hervadoznak. Virágokról van szó,—kérem. 
A rózsa se szereti a forró nyarat, mert az, a bimbóját 
gyorsan fölnyitja, virágzásnak indítja, elvirágoztatja. Men
jünk a Sálon del Pradonak Apollóról nevezett forrásához, 
ott az emberi élet négy évszakát kemény kőbe rögzítette 
a jó Mamiéi Alvarez, nem lehet a valóból engedni semmit 
sem. A medence víztükrében megláthatjuk magunkat. 

Miért is nem áll meg az élet? mikor az legszebb. 
Minél Inkább igyekezünk visszatartani az időt, annál 
gyorsabban röpül az, sólyomszárnyon suhan. 

«Slls 
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Spanyol szabadság. 
Szabadsághősök emléke. — Marat kegyetlensége. •— Más szabadstílusok emléke. 
— isten adta a szabadságot. — Emlékezés a mi szabadsághőseinkre. — A Gortez-
palota. — Fölírás. — A bécsi Reichsrathban. — Rugdalóznak, pofozkodnak szó-
harcban. — Alapalkotmány, spanyol szabadság. — Többre vágynak. — Nem olyan 
mint a mienk. — Ganovas, Gastelar. — A szónokok nyelve. — Államadósság. — 

Tiszteletre méltó. — A mi szabadság ünnepünk. 

f kétPrado (Passeo és Sálon) között lévő Neptun-
kuttól kissé fölebb, megnézem egy lombos 
térségen emlékét azoknak a vértanuknak, 
kik a száz év előtt lezajlott spanyol örökösö
dési háborúból kifolyólag, a franciák elleni 

szabadságharcban estek el 1808. évi május 2-án. Vér
fürdő volt az, melyből tisztán jött ki a spanyol nemzet, 
ha Marat, ezrével is lövette a szabadságukért fölkelő 
spanyolokat, köztük védtelen asszonyokat, ártatlan gyer
mekeket. Haynau. 

A Passeo del Pradon kissé lejebb menve, ismét 
szabadsághősök emléke. Vezetőm figyelmeztet érdekes 
voltára. Libanoni cédrus fák között Louiz Daoiz és Pedro 
Velarde szabadsághősök márvány csoportozata a „Hűség 
mezején.* 

Vájjon kik voltak ezek a hősök? és mi volt a vitéz
ségi erényük? 

Az említett 1808. évben május 2-ik napján a franciák 
el akarták vinni IV. Károly király fiát, a kis Perencet. 
Készen várt a kocsi, gyors lábú tüzes lovak befogva, 
készek az iramodásra, de a nép elvagdosta a kantár 
szárakat s a franciák ellen lázadásba tört ki. Akkor esett 



<d a kiiVily-hi^é^nek ez a két vitéze, tettre kész férfiú. 
Pnnepélyos iryásxitilséve! ülik meg a napot, az emléke
zésbe bele vonva mindazokat kiket a véres cselekedetű 
Marat kivégeztetett. Gyászra eresztett zászlók bús lobo
gása. I Vilma gályákból font koszorúk. Pölfogoni mind
ezeket a dolgokat magyar lélekkel. A magyar történelem 
szomorú emlékeiben mennyi, de mennyi az ilyen nap! 
Alkalmasak arra, hogy lelkesedést merítsünk azoknak a 
dicső tetteiből a kik a haza szolgálatába adták minden 
erejüket, küzdöttek szívük vérével. Kegyeletünk, köbe. 
érébe rögzítse meg emléküket, a kik hullatták a vérüket. 

Bámulatos, megfoghatatlan és mégis ugy van. hogy 
olykora szabadságszeretőből, miként válik bajszerző, nép 
elnyomó, ha az érdeke ugy hozza magával. Feleljen ezért 
a lelkének. Hát nem mindnyájunknak adott isten szabad
ságot? Adott, de magunk adjuk föl, rontjuk el. Nézem 
tovább az emléket, a magas, négyoldalú, fölfelé kes
kenyedő, tompa csúcsban végződő oszlopot, melynek 
alatta díszkoporsó. 

A magyar nemzet is nagyon megbecsüli szabadság
hőseit. Jómagunk is állítunk emléket Zomborban a város 
szülöttének, Schweidel József vértanú tábornoknak. Álljon 
fen művészi szépségben az ércalakja! Kiss Ernőnek, a 
testtel-lélekkel katonának, — a ki nagy tömeg ezüstöt tett le 
a haza oltárára — az aradi vesztőhely eme másik áldozatá
nak, a szomszéd vármegyében állítanak emléket. A népbarát 
Damjanich Jánosnak Szolnokon s így tovább más jelesünk
nek, hősünknek, kiknek ereiben nem csörgedezett a 
honszerzőknek vére, mégis igaz magyarok voltak, a 
magyar ügyért elbuktak. Soha se volna szabad a szabad
sághősöknek a vérét ontani, az igazság tiszta elve hozza 
ezt magával. Kossuthnak, kit fenkölt eszmék magasztos 
fénye vezérelt, többhelyütt is állítanak szobrot az ország
ban, sőt Amerikában is állítottak Clevelandban. A Rákóczi 
tiszteletnek most ad az ország méltó kifejezést, hamvait 
most készül haza szállítani. Azt a hírhedt ónodi törvény
cikket pedig, mint bürköt, ki kell irtani egy másik, jobb 
törvénynek vasával. Emlékezzünk kegyelettel róluk, a 
kik ontották vérüket értünk. Ezt teszik a spanyolok, 



Spaüyol szabadság. 189 

portugálok, ne csak mások példájára, de azért cseleked
jünk, mert tenni, mutatni, buzdítani akarunk. A törpe 
utódok vegyenek példát a dicső ősöktől. Csodálják meg 
a kialudt fényes, égő lelkeket. 

Azalatt, hogy hazagondolok, befordultam a Santo 
Jerónimo utcába, a hol laktam is, legelején, nézem a 
Cortez-palotát, mely már félszázad óta áll és iskolázott 
politikusok vívják benne országos fontosságú kérdések
ben a szavak nagy tornáját, mondjuk: parlamenti háborút. 

A spanyol képviselőház. Cortez. 

Nem lehet elhibázni, ki van írva homlokzatára: Congreso 
de los diputados. Ez nem olyan szükségtelen fölírás, 
a mint első tekitetre látszik. Jó volna, ha Ausztriában, 
a politikai erkölcstelenség és ziláltság hazájában a bécsi 
Reichsraíh-ra is kiírnák szembetűnő nagy betűkkel, hogy 
micsoda, mert figyelmeztetné a szabadság szabadalmazott 
lovagjait, a pártoknak azokat a fenegyerekeit, a kik 
kivörösödve beszéd közben, csak botrányokat hajhász
nak, a kik hangosan lelkesedve a hazafiságnak vásári 
hirdetéséből élnek, a kik éretlen makacssággal, szónoki 
mérkőzéssel, nyomatékosan szótagolva tartják föl magukat 
pártharci erőműgyakorlatokkal. Tudják meg, hogy a tör
vényhozás szentélyébe lépnek és hogy toporzékolás, 
trombitálás, szellemi pofozkodás, megrugdalás, helyben
hagyás nélkül is — mint a német Bundesrathban — 
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ragaszkodhatnak az elveikhez, a nemzeti törekvések 
robbanó erejének veszedelmében is ragaszkodhatnak 
anélkül, hogy parlamenti anarchiát honosítsanak meg. 

öt évre választott elveket képviselő 431 képviselő 
tanácskozik a Cortezben. Fölöttük a Tanács áll 3(50 
taggal. A király és a képviselő testület között megoszlik 
a kormány hatalom. Szép és jó alkotmányuk van a 
spanyoloknak, büszkék lehetnek rá. el is neveztek min
den valamire való városban egy teret Plaza de la Consti-
tucion-nak, a mióta, — fölismervén a nemzeti érdekeknek 
jelentős, fontos és parancsoló voltát, — 1812-ben, mikor 
a nép igazságai megszólaltak az elnyomott, lobogóra írt 
érdekek harcában, a keserűségnek halomba gyűlésekor 
megalkották Cadixban a latin fajok alapalkotmányát. 
Átitatták egészséges elvekkel. Józan szemmel nézzünk 
szét s lássunk ebből az alkotmányból néhány pontot. 

A nép magának az ura, maga hozza meg a tör
vényeit, szabadságának és jólétének a védelmére. A nép 
nem örökség, sem emberé, sem családé. A nép, hatalmat 
ad a király kezébe, ki az országgyűlés határozata nél
kül el nem hagyhatja az országot. A képviselők maguk 
határozzák meg az örökösödést, letehetik a királyt, ha 
nem arra való, ck határozzák meg a trónörökös neve
lését. Az országgyűlés beleegyezése nélkül nincs adó. 
(Milliók nélkülözzenek egy miatt ?) Abban egyez a spanyol 
alkotmány a norvégek szabad alkotmányával, hogy a 
király csak kétszer ellenezheti az országgyűlés határo
zatát, a törvényjavaslatnak harmadszori megszavazása 
után törvény válik abból, végrehajtható. A király a nem
zettel megosztja a törvényhozó hatalmat. Ha a király a 
koronázási esküjét nem tartja meg, a nép, engedelmes
séggel nem tartozik a királynak, s. a. t. Elég ebből, a 
nemzet önrendelkező jogán alapuló ennyi. Okulhatnak 
belőle más nemzetek, megtudhatjuk milyen szabad nép 
a spanyol. Mikor leszünk mi ennyire ?! A kik már olyan 
sokáig vártunk, továbbra is várakozhatunk, a mi nagy 
vívódásainkban hazafias szólamokkal viditő hangon biz
tathatjuk egymást. Add magyarok Istene, hogy a nemzet 
imádsága hozza meg a megbűnhődött jobb jövendőt. És 



a spanyoloknak, a kiknek más népeknél ősszeinérhetienül 
több, nagyobb a szabadságuk, ez is kevés, egetverő 
gondolataikban még többre vágynak. tüzes zsarát
nok rejtőzik a hamu alatt köztársaságra törekszenek 
forradalmakkal melyek a helyzet ködében eddig éretlen 
kísérletek maradtak. Ilyen szabadság mellett, nem értem 
az egész jajongást. 

Le nem tudom venni tekintetemet az ország tük
réről, az ország bazárok melyben szabadon uralkodik 
a gondolat, nincs vitazárás, hallgatást nem erőszakolnak 
a szólni vágyókra, gúzsba nem kötik az ellentálló erőket, 
mert a fíiggés meg a meghimyászkodás száműzve van. 
Mire való volna az? ilyen szabad alkotmány mellett, a 
mely által érvényesülhet mindenki, ha arravaló. Nemzetölő 
politikában az alkalmazkodó köpönyeg forgatás, mely 
máshol föladja a nép jogát, itt alkalomszerűségre 'se 
talál. 

A Cortez palota nem olyan pazar építkezésű, mint 
a mienk, csak olyan kisebbszeríi görög templom féle, de 
az a .politika, a melyet csinálnak benne, — okkal lehet 
hinni — az nemzeti. Azoktól van, a kik a nemzet érde
keinek szolgálatában a nemzeti munka élén állanak. 
Megesik azért, hogy küldik, űzik egymást a hatalom 
éléről a csendes magányosságba. Egyszer Canovas mellett 
királyságit, másszor legmakacsabb védelemmel köztár
saságit. Ez most, uj áramlat. Itt szónokolt a világhíres 
Castelar Emil. író, úttörő elme. Csodálom, hogy az a 
hat korinti oszlop, mely az előcsarnokot tartja, kibírta 
a szónak és a szónok dörgését. A spanyolok különösen 
alkalmatosnak tartják a nyelvüket szónoldásra. La lengua 
de los oradores, mondják. 

A spanyoloknak mostani alkotmány forrásuk, mér
sékelt egyeduralom. Hozzátehetjük, hogy az utolsó fél
században, forradalmakkal vegyítve. A királyi tekintély 
emberfölöttiségében nem hisznek. Zaklatott a nép. Azt 
hiszi, hogy a hurok, mind szorosabb lesz. Mikor a létező 
valóság komor színeit látja, hihetetlen vakmerőséggel 
hazudnak neki. 

A rengeteg államadósságot csak nem tudják leszállt-



tani, különösen most, hogy vesztik a gyarmatokat. Segítse 
Isten előre a dolgukat! Megérdemlik. Az a nép, mely 
annyi szabadsagot tudott magának kivívni, az tiszteletre 
méltó. Xeni volt ez vérhullatás nélkül sok élet fúlt el 
áradásában, az uj eszmék és tanok csak véráztatott 
talajon haladnak, a népszabadság csak vértől iszamos 
földben gyökerezik meg, izmosodik, indul fejlődésnek, 
no lombos fává. Példa rá a magyar szabadságnak Rákóczi 
korszaka, a vezér legeszményibb alakja, a páratlanul 
nemes jellem. Példa rá a ml nagy Időnk, mikor a nagy 
erőkifejtésben, honvédeink rettentlietlen bátorságában 
erővel nyilatkozott meg a népakarat. Az emelkedett 
szívű ifjúság gyúló anyag. Nemes tüze, hevülete nagy 
tetteknek vált forrásává. Az őserejü nemzet elemien 
jogos kívánságai, követelései mellett, a hazafiság idealiz
musától duzzadva, viharzó érzelmekkel kitartottak az 
erős nemzet fiai a végső leheletig. Temetett a magyar 
nemzet Az országot egységes fájdalom áradata borította 
el. Súlyos gondok nyomtak minden hazafit. Könyünk 
értük hűlt, fohászunk értük szállt. Tiszta csoda, hogy 
Kelet és Nyugat határán fönállunk, kecsegtetjük magun
kat jogos kívánságunk valósulásának igazával. Szabad
ságharcunknak az emlékét évenkint, mikor kizöldülnek 
a mezők, március 15-én ünnepeljük a szabadság örök 
eszméjének éltetésével. 
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Cervantes szobránál 
Dajkák. — Nagyobb fért és arányt! - Szólaltassuk meg-. — Lovagok az írók, 
költök. — Az irodalom vértanúja. — A tudás előre visz. — A mi Katonánk. — 

Pora elveszett. — Háromszázados ünneplés. — Lesz minden. — Álmodta-e? 

Cortez-palota rézsútos átellenében van a Cer-
vantes-tér, Cervantes kisebbszerü szobrával. 
Nem tér, csak terecske, kis gyermekek és 

| j bölcsődalt éneklő dajkák gyülhelye. Némelyik 
pufók pofácskáju apróság, mintha két ,anyát 

szopna. Egynek csaknem szemnélküli arca van. Elénk, 
eleven a másik, de a dada addig ringatja karján, mig 
álomba taszítja, hogy azután szabadabban fogadhassa 
katonától az udvarlást. Ingyenélő csőcselék, ráérő em
berek állandó tanyája a tér. 

A szobor is csak szobrocska a kis téren. Nagyobb 
tért és arányt érdemelt volna Alcalá szülötte, (1547) a 
salamancai egyetem neveltje, Spanyolország nagy köl
tője, kinek a kitűnőségét a talapzata kővéséses fölírás 
is elismeri s beleviszi a köztudatba: 

Michaelo Cervantes Savedra 
Hispániáé scriptorum priori 

Anno MDCCCXXXV. 

Szólaltassuk meg a szobtot, váljék beszédessé a kő, 
mondjon jót, rosszat. Régen áll már, a múló idő moha, 
feketére festette a talapzatát. 

Hazáját mint katona is szolgálta, a lepantoi ütközet
ben (1571) bal karján sebet kapott, arra megbénult. Az 
irodalom és költészet művelői Spanyolországban inkább 
a lovagok és államférfiak voltak, mint a tudósok és 
művészek. Spanyolország költői kardot forgattak. Többen, 
mint más nemzetek ihletettjei. Kezük azért nem lett 
Vértesi Spanyolország Portugália ^ 
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az írásra. Tollal emelték a nemzetet emelő nehézkes 
erőket. 

Szegényül mint 
vértanuja. Cervantes. 
gyaroknak több ilyen 

halt meg 
Igaz, való. Fájdalom. 

az irodalom 
nekünk ma-

Cervantesünk volt, van. Hagytunk 
veszni jeles egyedeket, mikor anyagi helyzetük egyre 
válságosabb lett. Ha valami jövedelmező mesterségbe 
fogott volna Cervantes, ugylehet vagyonra és jó élet
módra tehetett volna szert, mert a tudás, az minden élet

pályán előre visz, 
csak az irodalom 

emberein esik 
meg többször, 
hogy jó későn, 
mikor napjuk 
tűnt, látszanak 

csak fénylő csil
lagnak, csillag 
módjára, mely 

akkor kezd tün
dökölni, mikor 

leszállt a nap. A 
mi Katonánknak, 
egyik legjelesebb 
drámaírónknak is 
le kellett mondani 
fényes álmairól. Dajkák. 

Wagner Sándor festménye. 

Bántotta a közömbösség. Nem akarták megérteni, mert 
nem hízelgett a nemzeti hiúságnak. Csak később értették 
meg, mikor már nem volt, a meg nem hallgattatás fáj
dalmában kimúlt. Nem járt a fellegek közt, lent maradt. 
Anyagi jólét nem mosolygott rá. 

Cervantes sírköve elkallódott, porai, elvegyülve a 
nagy míndenségben, elvesztek, de a világra szóló neve, 
az megmaradt, legkitűnőbb műve fenmaradt. Szobra jelöli 
madridi lakóházát, melynek előtte, tere van. 

A kit életében eléggé meg nem ismertek, a kinek 
sorsára nem terelődött közfigyelem, az elmés és nemes 
Cervantesnek háromszázados irodalmi évforduló ünnep-



lésére készülődik Spanyolország, hogy azt 1005. év 
májusában méltóan ünnepelhesse meg. söt az Irodalmi 
ünnepélyt nemzetközivé teiiesse. Állam és társadalom 
vette az ügyet kezébe. Nemzeti ünnep. 

Lesz zászlóerdö. Lesz Don Quijotenek (Don KIhóte) 
legdíszesebb kiállítása, szerzőjének, oszlopcsarnokban föl
állítandó új, nagyszerű szobrának a leleplezése, fogadás 
a királynak a ki első koszorúzza meg a költő szobrát, 
ünneplés az akadémiában, középkori lovagjáték, melyet 
a főranguak rendeznek, jelmezbál a Teatro Espanol-ban 
díszelőadás. 

A spanyol törvényhozás külön törvényben fogja 
megörökíteni érdemeit. Irodalmi és művészi pályamun
kákra díjakat tűznek ki. Lesz népünnep, Don Quijote 
korhű jelmezben. Cervantes-kiállitás. Szóval, az utókor 
hálásabb lesz, mint a kortársak voltak. Ismerik Cervan
tes nagyságának rugóit, fogattynit. Most már tudjuk, 
hogy az ő könyve, házi könyvtárak gerince, a Biblia 
nemes tanai mellett legösmertebb könyv az egész világon, 
azt is tudjuk, hogy minden művelt nemzet nyelvére le 
van fordítva, végre az is ismert előttünk, hogy az érde
meknek teljes elismerése a meghalás után van. Kár, 
hogy a nagyobb részt, nem előlegezik az érdemes em
bernek. A mindennapi élet lázas munkájában nem veszik 
észre a nagyokat, nem látják a derengő fényt lelkükben. 
Mikor kidől a teljes növésű fa, akkor látjuk egész nagy
ságát. Kár, hogy igy van, kár hogy igy lesz ezután is. 
Szegény Cervantes, vájjon valaha álmodtad-e mindezeket? 
Mennyire fognak ünnepelni! 

Nevedre, emlékezetedre, te reád magadra, vissza 
fogok még térni spanyolországi utamban, különösen majd 
ha azon a helyen járok, a hol játszik az élénk nyelve
zetű költői elbeszélésed, melyben olyan találóan, csipős 
gúnynyal rajzolod az alakjaidat. 

Shakespearenek, a világirodalom legnagyobb láng
elméjének is csak kisszerű, mondjuk gyenge szobra van 
eddig egy londoni téren. Lesz majd nagyobb is. Halálá
ban megnyúlik az ember, megnagyobbodik; a nagy Cer-
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vantesnéi is ijyy van az. A földi nagyság' járuléka az, 
lio^y az Irodalotíitőrtéiiet híívjtrai fölkutatják az elhunytnak 
minden jő tulajdonságát hogy a lelke ereszen föl táruljon, 
esak hogy az a kar, akkor teszik ezt mikor elszállt a 
lélek a porhüvelyéből és az érdemes, már nem tudja. 

Legnagyoltb emléke rervantesnek. hogy magában 
Spanyolországban, ezernél több kiadásban jelent meg' a 
remek munkája. 



XXIII. 

A művészet szentélyében. 
(Museo tiel Prado.' 

Gyöngyöket rejtő ház. — Kétezernél Uibb kép. — Szerették a művészetet. -
Talán legelső. — Megilletődött lélekkel - Velázquez remekei. — Murillo Mivös 
ecsete. — Melyik a nagyobb *? — Goya sorakozik mellé. — A gyötrelmek festője. 
— Rafael és Corregio. — Olasz festők és éjszakvidékiek. — A vásznon és az 
életben. — Máriát nagyon tisztelik. -— Megismerjük a népet. — Ellentétek. — 

Kertek és virágok. 

IIIIIP árva a madridi díszkertekben s megóva lelkem-
^p|§p£ nek magasabb vágyát, szép és örök ideálokért 

i ^ ^ ^ ^ lelkesedve, egy szentélyhez érek, mely reám 
/ J E lélekemelő hatást tesz. A Murillo terén, Murillo 

szobrának a megnézése után iparkodok abba a szentélybe 
bejutni, melyet az épület pompája tetőz be. Ez, a Museo 
del Prado, vagy rövidesen, Museo Fernando, VII. Ferdi
nándról nevezve, a ki alatt készült el az épület. Teljes 
neve: Museo de Pintura y Eseultura. Jüan de Villanuevo 
kiváló építész műve ez az annyi művészi gyönyörűséget 
rejtő ház. Az épületen spanyolosan kiirt latin szavak, 
magukat magyarázzák. Némi részben igaza volt a cigány
nak, mikor azt mondotta kérdezve, vájjon a diák nyelvvel 
az egész világon keresztül menni lehet? Arkon-bokron, 
tűzön, nagyítással tüfokán és teveháton, tehát az egész 
világon igen, de a Manzanáres folyón már nem, ha az 
kidagad a 82 méter rendes mélységéből Madrid alatt. 

Egész könyv az egyik lajstrom, a másik meg, kö
tetekre megy. íveket kellene tele írnom, ha sebesröptü 
leírásomban jegyzékbe sorozva, esak megemlíteni akar
nám 2200 közül a legszebb képeket. Már V. Károly 
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szerette a művészeket, habar világeélok voltak fejében, 
gyűjtött sok szép tárgyat, II. IV. és V. Fülöp, a kik 
győzték a nagy árakat, a művészet fejlődésének erős 
lendületet adva. kiegészítették ezeket még\ ugy, hogy 
erről a spanyol képtárról, melyben eltörölt sok kolostor 
drága kincse összehordva, nemcsak egy napon lehet 
beszélni a flórenci- és drezdai képtárakkal, sőt a Louvre-
ban összegyűjtött kincsekkel hanem a festett vásznaknak 
ezt a királyok által összeszedett képsokaságát, mint kép
tárt, többen, a legelsőnek tartják a világon. Palettáról 
a vászonra pazarul vetett tüzes színek, a művészet által 
a múltból, jelenre váltott képek. Spanyolországnak ra
gyogó múltja van. 

Az oszlopcsarnokos épület, melyben a kincsek vannak 
elhelyezve, magában véve is remeke az építészetnek. Jobb 
időkből eredő. 

Megilletődött lélekkel lépek be. Kupola alatt a múzeum 
szentélye. Olyan mestereknek a bravouros képeit látom, a 
kik hallhatatlan teremtő erőt hordtak magukban, a kiknek 
a teremtő ereje szárnyakon röpült az elérhetetlen ma
gasba, kiket a szerencse megkoszorúzott már az életükben. 
A spanyol iskolában kitűnik Diego Velázquez (1599—1660) 
mester, IV. Fülöp udvari festője, kit később királyi házá
nak magas, udvari méltóságára kinevezett. Merészen fes
tett, mint egy hős lovag. Milyen ellentét a csendes Mu-
rillohozj Ez az eget festette, amaz a világ hiu pompáját, 
gazdagságot. Királyi gazdájának megrendelése szerint 
festett udvari bolondot, lovat, kutyát. Képeihez háttért 
nem igen keresett, ugy is kiemelkedtek azok. Rubenssel 
barátságba jött. 

Ennek a kitűnő színvegyitőnek van itt mintegy hatvan 
képe, szebbnél szebb. Tárgyuk a Bibliából, hitregetanból, 
történelemből, természetből és az életből. 

Murfflo, (1617—1682) a másik spanyol művész, a 
királyok kegyence sorakozik mellé körülbelül ugyanannyi 
képpel, pedig mind az, a mi Madridban van, nem teszi ki 
ecsetmunkájának harmad részét sem. Szét vannak azok 
szórva az egész világon. 
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Érdekesen lehet azon vitatkozni, vájjon a két juharát, 
a két nagy közül, ha lehet, melyik mégis a nagyobb?! 
Murillo-e, a ki az Immaeulatút ötven képen örökítette 
meg - ináig vitatkoznak azon, melyik legszebb - -
vagy . . . . de ne hainarkodjunk, a neveztem két spanyol 
festőhöz Goyát ('1740 —1N2S) kell még adni, a ki hasonló
képp nagyon inesteresen bánik a színekkel, bájosak a 
képei. Egyformán nagyok ezek a festő fejedelmek. 

Velázquez alkotásaiból kiemelkedik Krisztus a ke
reszten. Feje lehanyatlott, fél arcát haja borítja, melyet 
a halálveríték összetart, lába, emelkedésen egymás mellé 
szögezve. 

Említésre különösebben is méltó: Mária koronázása, 
a három napkeleti bölcs imádása, szt. Antal és szt. Pál 
a pusztában, és az aranjuézi kertből részletek, IV. Fülöpöt 
ábrázoló több kép, közöttük egy lovas. 

Az isteni adománynyal bőven ellátott Murillo aureolás 
képei közül kitűnik a hold sarlóján álló Mária, (La con-
ceptión,) Mária és a gyermek, a pásztorok imádása, szt. 
András keresztre feszítése az ég megnyílásával. Jézus 
és Keresztelő szt. János mint gyermektársak, Jézus 
csigahéjban nyújt vizet neki. Niflos de la Concha néven 
ismerik e képet. Egy másik képen Mária szt. Bernátot 
emteti. A különös alkotást nagy művészet indokolja. A 
művész vezeklő Magdolnája eltér a sokat ismételt min
táktól, melyek a megtért bűnös nőt élete virágában 
bájakkal, gyönyörködtető helyzetben állítják képzelet elé. 
Murillo az ecsetét mindig tisztán tartotta. 

Jósé Ribera, az emberi gyötrelmek kiváló festője, 
az, a ki befolyásolta Murillot és Velázquez kiképzését, 
de ő maga a természet hű utánzásában maradt a művé
szetben. Ez a spanyol születésű festőművész elhagyta 
hazáját, Olaszországba ment, mert nem nélkülözhette 
Caravaggiot, kitől birta minden tudását. A pusztában 
bolyongó Magdolnának képe, a női szépség eszményképe. 
Szt. András megfeszítése kis kép, de gazdag színvegyülék, 
kitűnő megvilágítás. Szt. Bemard látomása sorakozik 
mellé. Jákob álmában — mondják — az álmot is meg-
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festette. Á borzasztót és kegyetlenséget kitűnői eg tudta 
eszményíteni, miért a festők Daiite-jának nevezik. Az 
már ift'az. hogy némelyik képére, ha ránézünk, egész 
valónk megrendül. Csodálkozón nézem a vásznon meg
elevenedő életet. 

Más jeleskedő mesternek a képei is föllelhetők 
ebben a gyűjteményben, habár legtöbb, mint a templomok 
ékessége, ide nem került. 

Rafael tiz képpel van képviselve — ha igaz. Gyakran 
történt meg az, ha a mester csak egy-két vonást csinált 
a képen, mint a mester képét adták később el, mikor 
az idő távolsága homályt vetett rá, Rafael képei közül 
kiemelkednek: A szent család a gyíkkal, melyet a tanít
ványai dolgoztak ki. Madonna a hallal, — a kis Tóbiás 
tartja, Krisztus a kereszt alatt, az úgynevezett La Perla, 
— IV. Fülöp mondásáról elnevezve — melyen Mária, 
Jézus, szt. János, szt. Anna, Végre ki ne ismerné Krisztus 
levételét a keresztről, sok imakönynek ezt a remek 
képét? Rafael nagyon sok Mária képet festett, kifogy
hatott az alakításból, mert egy képen, Jézus anyját, 
áldott állapotban jelképezi. Rafael Rómában van otthon, 
a Vatikánban, pápa szolgálatában. 

Correggio nevével sok helyen találkozunk, a hol 
műremekek gyűjteménye van. Drezdában is. A szent 
családot ábrázoló képei kitűnően szépek. Néma szere
tettel csüngnek egymáson. A glóriás gyermek, Isten fia 
és a Szűzanya, kedves anyaiság. A hitetlenkedő is cso
dálkozással néz a szellemarcokra. 

Sebastiano del Piombonak Krisztus a pokol előcsar 
nokában, szép és hatásos. 

Veronese Pál 21 képe között az erény útja, Krisztus 
az írástudók között, Mózes föltalálása, 

Tintoretto 33 képe között Mózes és az asszonyok, 
utolsó ítélet picinyitett kiadásban, a nagyot Velencében 
láttuk, Judit és Holofernes. 

Tizian, kit jól ismerünk Velencéből, mintegy 40 
képpel van itt képviselve. Festett is a legutóbb meg-
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nevezett sokoldalú nagy művész különböző, ellentétes 
tárgyú képeket, erényt és bűnt, szenteket és tivornyázó 
nőket angyaluk mellett Véimst Kire homo képet és 
költött istent, fájdalmas szüzet és Dianát a mint a szeme 
elé állított minta kipattantotta az eszmét, vitte a gon
dolatát. 

A korán megöregedett V. Károly császár aranyvértes 
lovas alakját, ugyanannak dicsőítését, istenitését egy 
másik képen, továbbá II. Fülöp király allegorikus képét 
a lepantoi csatáról, azért néztem tneg. inert jobban ér
dekeltek ezek a képek, mert ezeknek a történelmi sze
mélyeknek az alkotásait látni fogjuk, az utóbbinak lel
kületét tanulmányozni is. mert különféleképp Ítélik meg 
a történetírók. Ennek egy képletes képe. Spanyolországot 
ábrázolja, mint a katholikus egyház renditlietlen szikláját. 

Rubens Péter Pál flamand festő 60 képpel jeles
kedik. IV. Fülöp spanyol király, saját. 26 éves ifjúkori 
arcképét festette meg vele. Gyermekded kedves voná
sok. A király sok megrendelést tett a művésznél, egész 
családját is lefestette, azonkívül Ádámot, Évát, sárkány
ölő szt. Györgyöt, a három Gráciát. 

Dürrer, Rembrandt, Van Dyck-töl kevés (21) de ér
tékes kép van itt. Francia mesterek sorakoznak ezek 
mellé. Égen, a sok csillag közt vannak igen fényesek, 
ezeket se tudnánk hamarjában előszámlálni. Nevük, mű
vészeti erő. 

A sok szép képen, művészetek próbáin hangulat, 
érzelem, hűség és a tehetségnek megesillanása van. Kez
detleges művészettel egy sincs festve. Elmámorodik a szem 
rajtuk, mikor a megilletődés mély érzésével nézünk. 
A történelmi érzéssel festett képekről leolvasom Spanyol
ország történetét, népének jellemét, milyen mikor imád
kozik és milyen mikor kicsapong. Művésziélek csodálatos 
erejére vall sok szép kép, mely az emberiség közkincsévé 
vált. Nagy a Mária tisztelet, látom a legszebb képekből, 
de hogyan fér meg ezzel a spanyol gőg és a zordon 
spanyol természet? Hogyan fér meg a szeplőtlen tiszta
sággal az a nagy élvhajhászás? melyet Madridban, sőt 
egész Spanyolországban lépten-nyomon látunk. 



»>!!*) A művészet szentélyében. 

A Cíoya képek gyűjteményének, mely két termet 
íouial el több időt szentelünk, mert igy, mint itt, sehol 
sem láthatjuk. A spanyol népviseletből van mentve sok 
szép képe, hiszen ez is tanulmány tárgyunknak az egyike. 
Xépünnepet ábrázol az egyik kiválóbb képe. A másikon 
szomorúság ül az arcokon. Itt ábránd a szemekben, hom
lokon, ott bűbájos mosoly az ajkakon, szinte üdülünk mi 
is nézésekor. Az egyik képen durva koldus rongy, metsző 
fájdalomnak kifejezése az arcon, a másikon finom csipke 
fátyol, öröm élvezet a szemben. Az egyik eszményitett 
képen a kétségbeesés fekete, nehéz szárnyon, a másikról 
hű remény kél. Itt, szendergő lény, tiszta kebel, liliom, 
vagy legalább is liliom-légben élő, fej körül kigyulladt 
ragyogó dicsfény. Viruló, csupa élet leányarcok, sötét 
aszkéta-tekintetek, szoborszerű merevség. A művészet 
fogásával elénk állított sok szép kép van közöttük. Ott, 
durva érzékiség, vérnek kergetése az arcba. Holló fürtök, 
vörhenyes szőke haj, megannyi átmenet. Közbül a spanyol 
zamat vonzó bája eleven képekben. Az elrendezés mű
vészi érzékre vall. Életet fest a vásznakra, alakjai mo
zogni látszanak. Kiművelik a tanulatlan értelmet, bera
gyogják elménket. A teremtő erő és az akarat, csodát 
müveinek. 

Ismerjük meg a népet, a mely között forgunk, 
Spanyolországban: hit, haza, szerelem. Vásznon is. Minden 
nép érdekes, szokásban, erkölcsben, jellegében, fölfogá
sában, kedély világában. Még azok a keleti népek is, a 
kik még nem nőttek bele a nyugoti népek kulturális 
köntösébe. Ha egy élénk vérmérsékletű, tűzről pattant 
spanyol leány mellé állítanál egy pirosképü, galamblelkü, 
szende svéd szőkeséget, nem kell hogy megszólaljanak 
ezek, szemedbe nézzenek, a szemükből és ábrázatjukból, 
vonásaikból, kiolvashatsz mindent a leikükből. Állíts egy
más mellé görög és olasz nőt, nem fogod közöttük ezt 
a különbséget találni. Minden éghajlaton más virág. Más 
a színük, levelük és a növésük. Boldog füvészkedés 
esik bennük. Emlékezetemben újra meg újra fölidéződnek 
az élő virágok. 

Az újfent rövidesen emiitett képtár tüzetes meg-



tekintése után. magasztos érzeimekfAi dagadó kebellel 
szabad levegő után vágytam. Hamar megtaláltam. Mad
ridnak ez az e»*é<z keleti része csupa sétány, csupa fa, 
kert és viráj»; illattorbos a friss levegő. 

/ 
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A spanyolországi koldusvilág. 
(Isupás. — Kizokogjuk éle!ükei. — Tele betegséged. — Lassú halódás. — Koldus-
orszáir. - Éjszakon iti;i.<kéat van. — Kevés a menedékház. — Kezdik már gyer
mekkorban. — Murillu tudta. — Spanyol lazzarunik. — Kezdik és végzik. — Árul
nak apróságot. — A képesítés proletárja. —- Követeink. — A szerelem kiátkozottjai. 
—- Orvostelepre va!6 alakok. — Adnunk kell. — Részvéttel van. — FölembereJjük. 
— Iskolás gyerekek is. — Kem kell lakás. — Selyem és rongy. — Koldusnő 
legyezővel. — Egész néptörzs. — Földből nőnek. — Életpálya. — Vak. — Sok 
hangnemből. — A restek kátéja. — Koldusgyermek porcellánon. — Átkos végzet. 

panyolországban a szegénységet nem vetik meg. 
Az utca tolakodó koldus népe követ min

denütt. Lerázhatatlanok. A madridi fényűzés és 
díszes paloták mellett, sok a koldussarok, csa
pásszámba megy a sok kéregető Spanyolor

szágban. Állandó zaklatása az idegeneknek, folytonos 
telítése a kolduszsáknak, mely a rongyos felöltő ujjaiból 
madzaggal van összekötve. 

Az élet könyörtelen valóságában, lehanyatlott izom
erővel, vívják az elkeseredett harcot a létért, a létért 
való küzdelem súlya alatt nyögnek, elzokogják életüket. 
Lelkük keserűséggel van tele hordva, kiválóképpen akkor, 
mikor egyik-másik kicsöppent a jólétből, módos emberből 
szegény lett. Sok baj tépi ilyennek az agyvelejét, keserű
ség nyomja a mellét. Az Ínségnek nincs határa, mértéke. 

Más koldusok tele betegséggel, az elmúlás szellője 
által meglegyintve, ziháló mellből kiszakadó utolsó sóhaj
tások. Lassú halódás. 

A ki nem szereti Spanyolországot, elnevezheti koldus 
népnek őket s nem lehet megcáfolni. Boldog Svéd- és 
Norvégország, ott nem ismerik ezt a terhet, önként 
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tartják el a szegényét, de mig egyrészt nem engedik a 
sorsára, másrészt megkövetelik tőle, ha egészséges, 
dolgozzék az és ne lopja el a napot. A koldusok, henyélő 
csavargók száma Madridban nagy sereg, egész koldus
hadcsapat. Tizenöt menedékház, jótékonysági intézet, 
nagyon kevésnek bizonyult azok számára, a kik teljesen 
letörtek, a kiknek nincs fejealja és por el amor de 
Diós vagy por Cristo crucifígado kérik a limosnát, szű
kölködni kénytelenek. A fényes nap is sötét ezeknek. 
Beteg a testük, beteg a vérük, fáznak, kétrét görnyed
nek. Nézek közöttük egy szánandó fiatalra, hamis egész
ség ült ki az arcára két láz-rózsával. 

A koldulást kezdik már gyermekkorban, konesor-
gással; köztük félmeztelen akármennyi, vidéken több, 
mint a városban. A mennyben és a földön csodásan 
dolgozó Murillo ecsete tudta a kócos hajuakat szépen 
lefesteni, hűen adni vissza arcukat, kifejezésüket, ruhá
jukat, vackukat, tükörképét a valóságnak elénk tartam. 
Egyik koldusképről, a vallásos lélek türelmes békességét 
olvasom le. 

A madridi koldusok egy faját hasonlítom Nápolynak 
ravasz, veszekedettül ügyes lazzaroni népségéhez, a kik 
zsebretett kézzel várják a szerencsét, a kikben talán nem 
is olyan tudatos a rossznak fogalma, csak a gazda nélkül 
szeretnek számolni. A mindennapi élet gondja, ez a leg
nagyobb ösztökélő, foglalkoztatja folytonosan a képzel-
müket, hajtja őket, hol lehetne valamihez jutni. A tulaj
donjogról fogalmai tökéletlenek s igy baja van a tör
vénynyel, mert a jogok és kötelességek kátéját minden 
embernek tudni kell, örökéletű és csaknem változatlan 
az. De ezek az emberek ismerik a törvény minden 
csinját-binját, kibúvóját. ínséges alakok. Lustaságukban 
tisztelik a szegénységük nagyanyját. Szolgálattételre, de 
csak apróra, ezekben is meg volna a készség, de vájjon 
ki bízhat rájuk valamit? a kik életpályájukat szerényebb 
lopásokon kezdik, s végzik talán az Abruzzi-, vagy a 
Pireneí-hegyékben rablással. 

Árulnak gyufát, szivarka papirost, újságot, gombostűt, 
cukrot, melyet darabonként koldultak össze a kávé-
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házakban, citromot narancsot, zöldséget. Egy pár fej 
vöröshagymával tele lármázzák az utcákat, tereket, 
izzadságtól eredő fény az arcukon. Ha nem csordul, 
legalább csöppen. A leigázhatlan szegénységben is élni 
kell iparkodni, hogy a kis szükségletüket fedezhessék. 

A képesítés proletárjának, a társadalom legszegé
nyebb osztályához tartozó egyénnek, teljék legalább 
szűkösen az ebédrevaló táplálék, ha el is marad a rendes 
vacsora. Ők is elmondhatják az egyszeri, szegény sorsú 
rabbival: „Éhen halnék, ha mindennap vacsorálnék." 

A koldusok követelők, bizonyos joggal lépnek föl 
az idegennel szemben, zsákmánynak tekintik, mint az 
olaszok. 

A mankókon bicegők, az undoritólag nyomorékok, 
elferdült gerincű, hiányos tagú emberek, a szerelem ki-
átkozottjai, csonkaságukat, sőt rákos roncsolásukat muto
gatják. Az egyik arról koldul, hogy a szijjas kerék 
szakította le a karját, a másik meg arról, hogy nem is 
volt karja, csak nyomorult csonk. 

A megtévedtek összeroskadó alakjai is a kávéházak 
előtt ólálkodnak, asztalunkhoz csúsznak. A rendetlenül 
élőket az élet hamarosan öli meg. Szervezetükön halálos 
kórság rágódik, orvostelepre való alakok. Lefokozva 
bennük a szervezet ellentálló ereje. 

Fölszakad a mellből egy-egy köhögés, hörgés. Lát
szik az arcon olyan sebhely, melyet örökletes baj fakaszt. 

Adnunk kell, a nép oltalma alatt állnak. Spanyol
országban hangos a nyomorúság szava. Megértéssel és 
részvéttel van a spanyol nép lelke azok iránt telve, a 
kiket karjába kapott a szerencsétlenség, meglankadt az 
izomzatuk, csókolgat a halál, melyet már a születésükkel 
jegyeztek el maguknak. 

Fölembereljük mi is a koldusokat, őket elutasítani, 
ugy mint Keleten a baksisért orditozókat, nem lehet. 
Gúnynak, kicsúfolásnak tennők ki magunkat. 

Spanyolországban az iskolás gyermekek is koldulnak. 
Bizony nagy ellentétben áll ez a toprongyos had — olyik 
egy szál ingben — Madrid palotasorainak, selyemben, 
bársonyban járó közönségével. 
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Az éi^alj enyhe segíti a koldusnépot abban, hogy 
az év legnagyobb részében néni kell lakás. A hajlék
talanság szegény-, kóbor embereinek megadja - ideig-
óráig --- az éjjeli fekhelyet egy zug, a templom lépcső, 
melyre ütött-vetett daróc köpönyeg van terítve. 

Mikor a selyem, rongygyá romlik, segítik egymást 
levetett ruhával. Irgalom fogja meg a karjukat. 

A koldusnő, kéregetés közben legyezi magát, a 
férfi pedig szivarkát szí. Látok egyet, fiatalt kinek a 
csontja, máris a bőrön látszik keresztül lábai mégis 
nehezen viszik a testét, de ő azért mégis dohányzik. A 
másik betegesnek dagadt képe van. 

Spanyolországban egész néptörzset képeznek a 
szűkölte, panaszosan élő koldusok, a kenyér nyomorú
ságos rabszolgái. Rosszabb a sorsuk, mint az adható-
vehető hellotáké volt. 

Mintha a földből nőnének ki, bokorból ugrálnának 
elő. Az ágról szakadtaknak toldozott, foldozott a ruhájuk. 
Koldusbőség, visszataszító külsők. 

Életpályájuknak tekintik a koldusságot, — pejor 
medicina morbo — nemzedékről-nemzedékre száll a 
koldus örökség reájuk. Nem tudják megjavítani az élet 
lehetőségét. A bús árvasággal szomorkodó gyermekek, 
a kik öröklött betegség csíráit hordják magukban, elfe
lejtik a mosolyt. Meleg ágyból kerülnek a hideg utcára. 
A törvény cikkely tiltsa el a beteg szerelmet, a törvény 
ölje meg azt. 

Vak s a kiknek szeme világa kialvóban, sok1) van 
közöttük. Az erős napsugár, éles világítás elveszi a 
szemük fényét, meghal. Utcasarkon szomorúan pöngetik 
a kopott gitárt, a vak koldus énekel is hozzá, teli érzéssel. 
A fojtogatott panasz a sors ellen, száján, ajkán szóra kél. 

Más koldusok, gyerekek, sok hangnemből dudálnak, 
változtatják a szavakat és szófiacskákat. Mesterek a 
hanghordozásban, a hangszalag változtatásában, a szívek
ben lakó irgalom megmozditásában, abban, kit, mivel, 
hogyan indítsanak könyörületre. Jámborságot mutatnak, 
fájdalmat színlelnek, szól a keserűség belőlük minden 

!) Magyarországban 18.000 világtalan van. 
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hangnemben. Más arcot mutat papember előtt, lealáz
kodik. Más képet vág a divathölgy előtt.' A "keserűség 
aszerint fog hangot benne. A ki a furfanghoz ért, annak 
telibb a tarisznyája, vígabban számlálgatja szűkös garasait. 
Egynémelyik, mintha tanfolyamot végzett volna koldus 
mesterségéből. Ez a mondás a járdatiprókra, címzetes 
gazemberekre is áll. Más koldusoknál azt veszem észre, 
hogy a testük elesenevészedve, lelkierejük is eltompult. 
Sorvad az agyvelőjük. Azt is veszem észre, hogy a 
velük született lustaságból elég munkakerülő is van 
közöttük, a kik a restek kátéjából1) veszik az oktatást. 

Megtanulnak a koldusok szárazon köhögni, ajkukról 
fájdalmas „ah"-okát röppenteni, lélekzési zavarral küz
deni. Az egyik mutatja, hogy lábtörést szenvedett. Hagy
juk. Mutatásuk, kenyérkereső dolgukhoz tartozik. Az 
ember előbb ad, ha megindul, jól tudják. 

Megveszem egy koldus gyermeknek porcellánra fes
tett képét. Nagyon szép kis fiu, eszesség a homlokán, 
melyre majd a nyomor jegye vagy a bűn bélyege kerül. 
Esetleg mind a kettő. Kár, hogy a salakban született, 
ott is, fog elveszni, pedig az életben érvényesülhetne. 

Átkos végzetének sebeiben sok ember sínylődik, 
kínlódik az élet hitvány áráért, nem tudja a fejét álomra 
hajtani. 

i) Vasárnap vétek dolgozni. Hétfő a pihenés napja a vasárnapi kicsapongás 
ntán. Kedd, szerencsétlen nap. Szerda, a hét közepe, középúton pihenni szokás. 
Pénteken Krisztus Urunk halt meg. Szombat az előünnep. A megmaradt egy 
napon pedig nem érdemes dologhoz kezdeni, jobb a gitárt hátra vetni, a hátról 
lógatva menni valahová. 
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Népéleti tanulmány. 
„Minden ember, ki ezen a földön él, szerepet 
játszik, első leheletétől a legutolsóig. S a fő 
dolog, hogy jól játsza szerepét." 

Talleyrand. 
rAz élet, bárhol fogod meg, érdekes." 

Goethe. 

Szeretik a madarakat. — Pompás őszidön. — A lakást jobban kell berendezni. — 
Kolostorok voltak. — Citromvizes asztalkák. — Madrid ivóvize. — Vonz az utca 
hangulata. — Bikaviadalosdit játszanak. — Korcsma asztal. — Józanok és mér
tékletesek. — Muzsikába fojtják. — Recsegő hangszerek. — Virágvasárnapi pálma
ágak. — Szentképek a kapu fölött. — Templom után bikaszínkör. — Sok kutya. 
— Néhány kutyafajról. — Félmeztelen utcagyerekek. — Énekes cigány asszony, 
egyéb tipikus alakok. — Éva a majom farkából lett. — Nemzetségek légyottja. — 
Az orról. — Gyermek sírás. -~ Népizgató. — Vihar lesz. — Irha árnyék. — Kitele
pülnek. — Mesteremberek. — Megterhelt állatok. — A cubai háború vetitő lapon. 
— Rikkancsok. — Cipőtisztító. — Ünnepen is dolgoznak. — Polgár és katona. — 
Az asszonyok egyszerre beszélnek. — A fiuk és leányok növése. — Árvereztek. — 
Lábaira sokat tart. — Mindenütt mulatság. — Boldog madridiak. — Fény és árny. 

— Ellentétek. — A benyomások összefoglalása. 

öadrid utcáin sétálva, az ablakokban látok madár 
kaliekákat. Szeretik a madarakat. Van is itt 
ezekből sok, sok, sok, egész madártanyák a 
befásitott területeken. 

Most, a pompás őszidőn, minden, szabad 
levegő után vágyik, madár, pille egyaránt. Igen szép 
kis leányok lejtenek az utcákon. Bezeg, ha sivít majd 
a öuaderrama felől a hideg szél, röpködnek a hópihék, 
csak az marad kün, kit a dolga hajt. Ehhez képest a 
lakást jobban kell Madridban berendezni, mint Sevillában, 
a hol a kertre fektetnek nagyobb súlyt, az erkélyre és 
Vértesi Spanyolország Portugália l1* 
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az erkélyről kiröpködő, könnyű csipke függönyökre, 
melyek mögül lehet csak igazán kacérkodni. Madridban 
nem jelentkezik a teljes spanyol jelleg, csak az újkori 
fejlődés. Házainak nincs rácsos kapuja, szépelgésre be
rendezett ablaka, erkélye. A hideget Madridban mindig 
szem előtt kell tartani, a falak közé szorulást. Legyen, 
a hol a szunnyadó zsarátnokot élesztgethetik. 

Vezetőm több hivatal-házra mutat, egynémelye palota. 
Előbb kolostorok voltak, épitészeti művészettől is ékesek. 
Hetven kolostor volt egykor Madridban. Spanyolország 
katholikus ország. Más vallású alig van összesen 30.000. 
Zsidó csak 500. Hihetetlen kis szám. 

A citromvizes asztalkák körül tolongás. Apró-cseprő, 
avult öltönyt! emberek. Nézem a vízárusokat, állomá
sukon, utcasarkon, téren. Szerény látványosság. Fehér 
agyagból van az aguadores-nek a korsója, az edény 
izzad a nap hevében s ez által a vizet hűsen tartja. A 
vízvezeték —- Isabella csatorna — a Guaderrama hegy
ségből eredő kristály tiszta víz, 1859. év óta nagyon 
leszorította a keresetüket, a csüggedő tétlenségben meg
apasztotta céhüket. Most a vízzel bőven öntözgetik a 
kerteket is, locsolgatják a tereket és utcákat. Az előbbi 
ihatatlan rossz víz után ez a kitűnő jó forrásvíz nagyon 
megjavította az egészségügyi viszonyokat Madridban, de 
mintegy 150.000.000 reál1) úszott el költségben. 

Vonz az utca lelkes hangulata s hogy tanulmányo
zásomon csorba ne essék, a nép közé vegyülök, mely 
a maga sajátosságában mindenütt illedelmes, élénk. Csak 
elvétve hallok egy-egy válogatatlan kifejezést, melylyel 
illetik egymást. Elénk zsivaj a sokszínű gyerekseregben. 

Vihogás hallatszik, betérek egy szűk utcába, Piszkos 
körmű, zajt csapó, csintalan tréfás gyermekek pajtás
ságban. Bikaviadalosdit játszanak. Egyik a földön négy
kézláb, élénken pislogó szemekkel néz, a másik, bottal 
böki hátát. Fájhatott, mert halkan sírni kezd el, mire a 
hős, kissé karikaláb, eloldalog. Erre hatra-vakra, a harag 
torokra forrva, csitító szóra nem hallgatva, közöttük tör 

*) Pénzszámitási egység, egyhuszad része a durorjak vagy ezüst piaszternek, 
mintegy 35 fillér. 
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ki a viaskodás. Van tülekedés, egymás torka körül mar-
kolászás, esetlen bakugrás, vadul fölorditás, dühtől rák-
vörösség, de a bikaviadaiosdit némely gyermek előbb 
tanulja meg, mint a betűvetés mesterségét. 

Lépteim a korcsma asztalához vittek. Vígan vannak, 
lecsapott gallérú ingben valakik. Hagymaillatos pincér 
szolgált ki, alig érteni meg a szavát, mert egy hang
fölfogó henger rikácsol közelemben. A szomszéd asztalon 
egy jóképű, egészséges kinézésű öreg, öblös pipája csak 
ugy ontotta a füstöt. 

Ismételve győződöm meg, hogy a spanyolok, elmé
jük világosságát nem isszák el. Az éltük alkonyodó nyarát 
élvező iddogálók egyikét se láttam a mámor ostoba ká-
bulatában, annál kevésbé dulakodást, markolósan fogana
tosított eljárást. Kezük, összekülönbözéskor sem szorul 
ökölbe. Késhegyig nem mennek. 

Ifjúságuk dxis reménye megmarad. Nem kerülnek 
nagy korcsmából kis korcsmába, öntudatlan részegségbe. 
Addig se szoktak a korcsmában várakozni, mig az utolsó 
kis pénz is megszökik a zsebükből. 

Ritka a vörhenyest játszó orr, kapatos fej. A bor 
nem ejti őket önkívület mámorába. Nem isznak köröm
szakadtáig. 

Ugy láttam, bút-bánatot inkább a. muzsikába fojtanak 
mint a borba, víg halljukozásba. 

A hangszerek olyan ütött-kopottak, recsegő hangúak 
és zörgősek voltak, hogy inkább a • koldusok kezébe 
illettek volna, mert Madridban a koldusok tudvalevőleg 
többnyire valamely hangszerrel iparkodnak szórakoztatni 
az alamizsnaadókat. 

Látok elszáradt pálmaágakat a házakon. Megtuda
kolom, hogy még virágvasárnapról valók. Látok a házak 
ajtaiban nagyon kezdetleges kivitelű szent képeket, ezek 
mellett bikaviadalt ábrázoló rajzokat. A madridiak életé
ben is igy találtam ezt a két dolgot egymás mellett, 
legfölebb a déli óra vont azok közt határvonalat. A 
kiket láttam vasárnap délelőttön a templomban tele hittel 
imádkozni, áhítattal térdelni, leesdeni az Istent, hallottam 
azokat délutánon a bikaszínkörben ujjongani. Elviszik 

14* 
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lliagukkal a kislányokat, a kik délelőtt a templomban 
fehér ruhában, fátyollal és koszorúval jelképezték a 
tiszta lélek ártatlanságát. Olyanféle cselekvés ez? mint 
a mikor a kisfiút pálinkával részegítik meg. 

Vallásosság, talán mélyen leomló fekete fátyol, om
lása enyhitő könyeknek délelőtt, azután pedig tükrös, 
színes legyező és gyönyörködés a vérben. Rajokban a 
templomból, rajokban a színkörbe. Hitbuzgalmi folyóirat-, 
szentek életének olvasása után, jeles bika viadorok élet
rajza. Lélekbúvár, miként egyezteted ezeket?! 

Kutya nagyon sok van Spanyolországban, kijut ezek
ből a mindig éhes falkákból bőven Madridnak is. Ebben 
a tekintetben Madrid, Konstantinápoly. Kellemetlen szagok 
torlatai. A kutyát, láttam többször, vak vezetésre használ
ják. Hallok vonagló nyöszörgést.1) 

Kis ablakrésen macska húzódik meg nagy tüsszögve, 
behúzott a farka. Jobban találja magát, mint a gőzökkel 
telt szobában. 

Bgynémelyik piszkos ablaküvegen, alig hatol be a 
fény. Egyre jobban találom meg a kis utcákban a spanyol 
háztájat, gyékényszéken a népéletet, melyet a maga 
meghamisithatlan valóságában a Puerta del Sol-on hiába 
keresek. 

Félmeztelen utcagyerekek mulasztják le magukról 
a napot, azon gondolkoznak, hol lehetne valahol néhány 
centesimohoz, szivarvéghez jutni. 

A gyakorlati nézőpontnak szemem előtt való tartá
sával, meglelem a vidékről városba szorult, serpenyőben 
kávét melegítő cigány asszonyt, az utcai borbélyt, akár 
Keleten, a gitáros cigányt és énekes asszonyt. Azt 
mondja a vezetőm, hogy hátborzongató dolgokról regél. 
Azt mondom neki, hogy mifelénk a bogrács melletti nép
meséket hajmeresztőnek mondják. Itt és ott, nem tudnak 
gátat vetni a megindult beszéd árjának. A mesének nincs 

*) A tenyésztés által elkorcsosult kutyák lomhák, nem térnek ki az utunk
ból, ha nyugszanak, nekünk kell azokat kikerülni. Milyen nagy a különbség ezek és 
a mi fajtánkbeli juhász- és vadászkutyáink között, melyek 10—15 méter utat 
tesznek meg másodpercenként. Angol pointer és setter 25—30 kilométert fut be 
óránként. Telivér verseny lovat győzött meg egy kutya. A négylábú állatok között 
leggyorsabb az agár. Gyorsvonat sebességgel fut. 
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elzáró sorompója. Sivár, de nekik tetszik. Kivált mikor 
bohózatos történeteken jó nevetés esik. Egy andalúziai 
népmese szerint Éva, nem Ádám bordájából, hanem egy 
majom farkából vétetett. 

Spanyolország minden nemzetsége légyottot ad egy
másnak a zsúfolt utcákban. Nézem a faji bélyeget. A 
különböző formájú orrok igen erősen befolyásolják az 
arcok jellegét, az emberek jellemét. Egy francia tudo
mányos folyóiratban olvasom, hogy a sas-orr, bátorságot 
és erőt jelent. A lapos orr, víg kedélyt, gunyoros termé
szetet. Jó indulatot jelent a fitos orr. Magyar típust, 
fölfelé pödört bajuszt nem látok. 

Látok bánatos tekintetű, halvány képű leányokat. 
Ki tudná mérlegelni a súlyt? mely szívükre nehezül. 
Szerelmesek között félreértésből, hányszor támad szét-
vonás! 

Sírásra ferdült gyerekarcok. A legtöbb — termé
szetesen — ok nélkül, csak akaratnyilvánítás. Japánban 
nincsenek síró gyerekek. Spanyolországban, másutt, sok, 
sok. Sok mindent látunk, hallunk, ha figyelünk. 
Hanyatesést, fellökést, nyikkanást. Ennek az arca szét
húzódik örömtől, annak belesápad haragtól. Mégamazon 
— féreg nyujtvány gyulladás. Hallottam szavakat, me
lyek a dühös crescendo legmagasabb jegyéig emelkedtek. 

Ugy estefelé, igen élénk a népélet. Egy utca nyüzsgő-
mozgó tömegében, emberi méhkasban eljutok egy helyhez, 
mely hasonlít sztrájktanya képéhez. Látok egyet — magas 
homlok, ritkuló haj — közöttük, a szó, folytonossággal 
ömlik ajkáról. Vakmerő szájhős, túlnőtt a tömegen, ve
zető szerepet vitt. Vörös nyakkendős népizgató. Nem 
értem, de látom, hogy ferdén áll az orra, hazugság jele, 
az életmód kulcsáról hamisan beszélhet. Mételyhintő. 
Ilyen veszedelmet rejtegető talajon nő fel a hallgatóinak 
véleménye. A vihar, kéményeket fog sodorni. Már messze 
harapódzott el a fegyvertelen forradalom. Tüntető kör
menetek itt és ott. Véresszájú bujtogatok mindenütt. A 
rozsdás salakvas is torz tömbbe forr. 

Az emberek munkásruhában. A szűk közökben ki
viszik az ágyteritőt, paplant, irhát, hogy azokkal föl-
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tartsák a nap sugarát. Láttam egész családokat ebédre 
kitelepülni. Körülülik a zöldségleves tálat, mártás-csészét. 
Köröttük anyaszűz meztelen gyerekek. Mintha nem is 
volnánk Madridban. 

Mesteremberek, ingvállra vetkőzve, az igát nyakukba 
véve dolgoznak az árnyékban. Jobb mint a szegényes 
műhely, mely lassan, de biztosan megőrli az egészséget, 
kérlelhetlenül megöli. Munkájuk, proletár fizetésnél töb
bet hoz. 

Nézek egy szívós szervezetet. Termete meghajlott 
már az aggkor súlyától. Lógatta már az ősz fejét, kor-
teher a vállán, de fátyolos szemein a szemüveg a sze
möldökpúpok alatt annál merőlegesebben állt a szem
tengely irányában. Teste elég mozgékony. Nekivetkő
zött, nekifekszik a munkának. 

Az öszvéreken, szamarakon hordók, kosarak, külön
féle edények. Terhük a zöldség, gyümölcs, gabona, 
élelmiszer és a házi bútor. Ki tudná, mi van minden a 
befödött kosarakban. Vacak, cókmók mindenesetre. Ide-
oda csúszik. Haragot fojt magába a gazdája, az indulatát 
leküzdi. Nincs ráérkező ideje, a mindennapi kenyérgondja 
kergeti. 

Csoportosulás egy boltajtó előtt. Sokan vannak az 
érdeklődők. Nézem, miért? Képek jelennek meg a fehér 
vetitő lapon a cubai háborúról. A másik helyen díj-
birkozás folyik. Egy bódéban az állatok hangját utánozza 
valaki. 

Nézem a gyermekek bohőskodását. Hallgatom a 
házalók kiabálását. Vegyesen árulják a szappant a cu
korkával. Talán, hogy kéznél legyen a gyermek raga
dóssá vált ujjait megmosni. 

Hallgatom a rikkancsokat, leleményük nem apad, 
köpködő a szokásuk, útszéli élcük el nem fogy. Meg
akad szemem egy-egy hajló derekú, fiatal szép leányon, 
a ki szintén ujságárulással keresi a mindennapiját. 
Mélytekintetü, révedező. Barátságos mosoly váltás könnyiti 
meg életét, amely jobb, — mondja ő — mintha várással 
tengetné. Nem is volt ez az arc színtelen, bánatos. 

Intek a szolgálatra mindig kész cipőtisztitónak, ke-
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félje le a lábbelimet elég por tapadt rá. Kettő Is ugrik 
elő a csizniatisztitó boltból, rajta mennek egymásnak. 
Koldus viszonzásul adok érte valamit. 

A felhőgoiiclban, szegény soron élők ünnepen is dol
goznak, terhet fuvaroznak. Nem, mintha erősen volnának 
munkasóvárgók, de ismét egy ellentét, melylyel Spanyol
országban többször találkozunk. Szemet szúr és a fölötte 
való gondolkozásra ad alkalmat. Vallásos a spanyol, de 
ha nincs rá módja, a vallás tilalmát megszegi, a hol csak 
teheti . . . . 

Polgár és katona, a ki címre és vagyonra nem is 
utolsó, karöltve jár. A hol egy a nemzet teste, és — 
mint nálunk — nincs kivágva a test egy része, nem is 
lehet az másképpen, nincs az az eltávolodás egymástól. 

Az utca lármás népe akkor is tanulmányul szolgál, 
mikor a nap fénye emeli ki az arcokat, akkor is, mikor 
a hold, a kitűnő színező, teszi halványságával érdekessé 
a barna arcokat. 

Belekerülök egy olyan gócpontba, a hol sok az 
asszony. Mind egyszerre beszél. Olyan az, mint a mikor 
valamennyi sípjából megszólal a nagy orgona. Csilingelő, 
daloló és búgó hangok összevegyülése. Egy atyafi, neki 
dől az ajtófélnek, őket hallgatja. Nézi a gyermekeit, 
kiknek számát az istenáldás nagyra növesztette. Orgona
sípok ezek is, de van közöttük egyforma nagyság is.1) 

Látok házat, melybe a gazda elhalálozásával, betola
kodott otthonába a sok idegen. Nem tetemlátóba mentek. 
Árvereztek. 

Emlékezetem kristály-hártyáján megörökítem a látott 
képeket. Annyit, a mennyit. Játszik a sors az emberekkel, 
jól láttam. 

A fekete ruha, mantillo, a nőkön, a testalkotás 
bámulatos összhangjában nagyon jól áll. Nem is hosszú, 

!) A fiuk és leányok egyformán nőnek öt éves korukig. A fiuk gyorsabban 
nőnek, mint a leányok 5—10 éves korukban, de azután 15-ig a leányok jobban 
fejlődnek a fm gyermeknél. Azután 15—20-ig ismét a fiuk fejlődése lesz nagyobb. 
A növekedés tetőpontja fiuknál a 23 év, leányoknál a 20 év. A férfi 30 éves 
korában, a nő 19 éves korában van ereje teljében, de azt megtartja 30-ig. Követ
kezik azután mind a két nemnél a visszafejlődés. Ezen szabály alól is vannak 
kiyételek. 
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kicsi, formás lábaira sokat tart a spanyol nő. A fésül-
ködéshez is nagyon ért. Kékes fekete hajának szálait 
művésziesen rendezi el, hogy érdekes arcához legszebb 
keretül szolgáljon. 

Van utca, tér, sétány Madridban bőven. Színházban, 
komédiás előadásban válogathatunk, tüzes táncban, ügyes 
bukfencekben lépten-nyomon gyönyörködhetünk, már t. L 
kiki a maga Ízlése szerint. 

A bikaviadalnak is itt van az idénye. Mindenütt 
közönség, mindenütt érdekesség és olyan elevenség, 
meleg ötletesség, a milyen csak Madridban, a spanyolok 
Parisában lehet. 

A ki Madridban, ebben az igazán európai városban 
lakik, annak ajtaján nem kopogtat az unalom. Mintha 
itt ünnep hátán ünnep volna. Vígan járnak, kelnek, nem 
gyorsan, csak ugy sétálva. Madrilena, madrileflo talál
kozik mindenütt. Boldog jeunesse dorée! Boldog a ki 
Madridban van, mikor szívvirága fakad. Baj, ha akkor 
kerül ide valaki, mikor kivénült már az álmokból. 

Láttam a fényt, megfordultam a nyomorúság tanyáján. 
A palotában az egészség lakott, a szegénység viskójában 
a betegség kórnemző csírái. Van megfordítva is. Jó hogy 
ugy van. Fényes parkét, téglapadló. Villanyvilágitás, 
libegő lánggal égő mécs. Nagyvendéglő, gyér közönségü 
korcsma. Rangos emberek, a társadalom kivetett söp
redéke. Szelíd beszéd, alantas pökhendiség. Fiatalok 
vékony hangja, öregek dörgése. Kincses láda, züllött 
viszonyok. Lakodalmas menet, komor gyászpompába 
öltözött halottas ház. Megannyi ellentétesség. Az egész 
élet az. Ismételve belebámultam a pompába, a szurtos 
sötétbe, a hol szálra fűzött hosszú tűvel javítják, fol
tozzák a vackot. Szelid báj, fölindult állapot, a homlokra 
haragos felhők fölvonulása, a homlokráncoknak hullámok 
módjára való elsimulása, józanság és kapatosság egy
aránt érdekelt. Erkölcs és bűn szoros egymás mellett, 
mint a festett és mosdatlan arc. 

A lehetőség reális alapján összefoglalom benyomá
saimat. A spanyol nép komoly sőt komor, ritkán mosolyog, 
nem kacag. A férfiakat értem, mind megannyi caballero. 
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Költői tehetséggel biró, hivő, büszke nép, szereti a 
hazáját. Ábrándos és szerelemre hajló. Költői tehetségé
ből vannak ezek a folyományok. Sokban hasonlítlak 
téged édes magyarom a spanyolhoz. Hogy többet ne 
említsek: nagyzolás, címkórság, könnyelműség, pazaiiási 
hajlam, pártviszály és visszavonás. Elég rossz tulajdonság, 
hogy a lejtőn levigyen. Na, de komolyabbakká, takaré-
kossabbakká tesznek majd minket is az idők. 



XXVI. 

A legyezőről. 
(Spanyol'szerapontból.) 

Készenlétben."— A templomban is. — Szép legyezők. — Csipkéből és festéssel. — 
Valenciából. — Meg kell lenni. — Az minden. — Beszédes legyező. — Kecsesen 

mozgatják. — Legyező nyelv. — Nyelvismeretet pótol. — Angyal, legyezővel. 

panyol nőnél a legyező, az folytonosan készen
létben van. A spanyol nők, eljapánosodva, ak
kor is Mvösitgetik magukat, mikor nincs me
legük, mert náluk — ugylátjuk — olyan tet-
szelgési eszköz a legyező, melynek az igénybe 

vételét még a templomban is megengedik maguknak. 
Pompás legyezőket lehet látni a spanyol nők kezé

ben. Elefántcsontból valót, teknőchéjat akármennyit, töré
keny fényes kagylóbólit. Az elefántcsont jól áll az elefánt
csont fényű arcszínhez. A másikakon, bikaviadal részletei 
lefestve. Mégmásikak, szines képekkel, tükörrel, tollal 
ékesített selyem szövetekből. 

Javarészt Valenciából, a híres, drága valenciai csip
kével kerülnek a legyezők Madridba, a hol erre külön 
elárusitó boltok vannak. A brabanti remek csipkelegye
zőtől van itt mindenféle, olcsó, selejtes, fábóli. Madridnak 
hitvány az ipara, a nagy keresethez képest mégis csak 
elegendő legyezőt gyárthatna. 

Veszi boldog, boldogtalan, nemcsak az előkelő höl
gyek, a köznép, használják a koldusasszonyok, kofák is, 
kiknek a legyező alatt se áll be a szájuk. A daróc-
vánkostól a selyem párnáig terjed ki a mindennapos 
használata. Ha a harisnya rongyos is, de az albanico-nak 
meg kell lenni, lehetőleg szépnek, legalább csinosnak. 
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Négyszer húsz eentesimoért kap már ilyet. Meg kell lenni 
a szép legyezőnek akkor is, ha állami kezelésre van 
bízva a csipkekendő. 

A legyező az minden, legyező nélkül se szó, se beszéd. 
Legyezővel váltanak köszönést. Tüzes pillantásokkal ki
sérve, nagyon beszédes a spanyol nő legyezője, mindent 
tud, mindent kifejez, reménykedést, csalódást. Bűbájos
ság. A legyező, a megnyilatkozás formáihoz is nagyon 
ért. Azt is tudja megmondani: igen vagy nem. Azzal ta
karja el az arcát, lángolóan izzó, szerelmet sugárzó sze
mét, melynek mélyesztő pillantásával volt a tudtuladás. 
A legyezővel födi el a szenvedély lázában égő képét, 
az arcára kiülő különös, megkülönböztetett mosolyát, 
ha jónak, szükségesnek látja azt, vagy zavarba jött. 
Ritkán van. A legyezővel köszön a senora, avval álcázza 
kacérkodását, ha elpirul a gyönyörtül, ha félarcát elfödi, 
arctapaszát újra látni engedi. A legyezővel vetit árnyékot, 
kékes, halvány színt a rizsporos képecskéjére. A legyező 
alakú, hosszú, görbe pillákkal is eltakarhatja nézését, 
de ha akarja, hogy lássák, fölemeli azokat s a pillák 
alól mély tekintet. Itt izzóbbak a szenvedélyek, nagyobb 
tűz villan ki a szemekből. A sevillai szépek, legkevésbé 
sütik l̂e a szemüket, fogadják a hódolatot. 

Édelegve kecsesen forgatják, játszi vidámsággal 
mozgatják a félkeztyüs kezükben a legyezőt, minden 
forgásának meg van a maga jelentősége, ha szétnyitják, 
ha összevonják, gyorsan vagy szelíden, szerelmet és 
gyűlöletet vall vele, megint csak a senora, a ki azt 
ügyesen tudja kezelni. Megtakarítja több esetben a férfi
nak a fáradságot, megkiméli az akadozó beszédtel, el
utasítja a nyelven lévő vallomást, megkönnyíti a torkon 
akadt szót, mikor nehéz a leplezetlenül való föltárás. 
Spanyolnak kellene lennünk, hogy a legyező nyelvét 
teljesen megértsük, de a legyező forgatásából, szemek 
nézéséből, tegezéséből, kivált ha csillogó, jelentős, olva
dékony mosolylyal kiséri azt, beható egybevetés után 
rövid idő alatt, figyelemmel, mégis elégséges tanulmányra 
tehetünk szert, hogy Inest, Marcedest, Consolaciónt, 
Dolorosát megértsük, utóbbinak, a szerelem mián égőbb 
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epedéssel sokat szenvedő asszonynak a fájdalmas szívét 
meleg szeretettel megkönnyítsük. 

Sok jó dolog világol az emlékezetünkben, mikor a 
legyezőről van szó. 

A legyező játék, ez a mutatványos tudás, mely annyi 
híradásról szól, mindenesetre jól pótolja a feltűnési visz
ketegségben szenvedő spanyol nőnél a nyelvtudomány-
és az irodalmi ismeretek hiányát. Az udvariasság szótára 
azonban mindig kézben van, szorgalmatosan forgatják a 
lapjait. Azt hiszem, kívülről is tudják. 

A spanyol nő azt hiszi, hogy Spanyolországon kívül 
nincs élet, nincs világ s a mit a vajszívü, de nem éles 
elméjű senora vagy senorita tud, elég az Spanyolország
ban, az ifjúság szívzajlásában. Tud-e a tea-mezőről, ka-
zanliki rózsaligetröl, az izlandi zuzmó legelőről, más 
kérdés. Legyező az elmésségének koronája. A napernyők 
és legyezők hazájában, angyalt is láttam fülönfüggővel, 
legyezővel rajzolni. 



xxvn. 
A királyi palota és környéke. 

Együtt szomorkodnak. — Plaza de Oríent. — Negyvennégy király szobra. — Régi 
lovas szobor. — Rombolnak és építenek. — Ónnal kitöltve. — Leégett. — Nagy
hatású. — Plaza de Armas. — Második Yatikán. — Nincs biztonság. — A gyilkos 
plébánus. — Jobban fogsz itt lakni. — Hős asszony. — Szédületes trón. — Le
rántani akarják. — Társadalom, kísérleti házinyúl. — Kérdőjel Európa homlokán. 
— Kincs, vasakban. — Hangos őrváltás. — Színdús kép. — Római császár szobrok. 
Campo del Moro. — A kigúnyolt Manzanáres. — Sulykoló^febérnép. — Pletyka 

mint a gomba. — Nem királyi. 

^^^^K város nyugotí részével könnyebben végezünk, 
^ ^ ^ ^ p ( mint a keletivel, azért főleg, mert a királyi 
J^^^& palotát, a mely fölött az idők járása megnehe-
^ ^ ^ ^ ) zült, a melyre bánat és gond szakadt, Mária 
J vu£ Krisztina anyakirályné lakja a kis királylyal, 

és igy meg nem nézhető. E helyett gondoljuk el, hogy 
Spanyolország nagybeteg állapotában, a nemzet szükség
érzésében, a királyi anya és király, lelkükben föltámad
ván a sajnálkozás, együtt szomorkodnak a vastag falakon 
belül Spanyolszág erőtlensége, borzalmas szerencsétlen
sége, utolsó veressége fölött. Az orosz közmondás: „Egy 
cári köny, az országnak sok zsebkendőjébe kerül", a 
spanyol királyra és az édes anyjára is alkalmazható, a 
kiknek vajmi sokszor ül szorongó aggodalom az a,rcukon. 
Részvétük az áldozatok és sirátókhoz röpül, a mienk, 
ő hozzájuk. Ismerjük az anyakirályné lelki nagyságát! 
Nagy bajok nehéz gondjának a köde gomolyog fölötte. 
Hozza meg a jövő, a mit a jelen nem ad meg. Reményt 
egy jobb korra. Maradjon addig a ^megnyugtató tudat. 
Elhódították az Amerikai Egyesült Államok, Cubát, Spa
nyolország gyöngyét, pótolhatlan kárral járva, leggaz
dagabb gyarmatát, a honnét gurult a pénz és jött éven-
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Alfonz spanyol király és anyja Mária Krisztina régens hercegnő. 
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kint az értékes termés. Nem tudom, melyik volt a kere
settebb cikk, dohány-e vagy a kávé? Azt azonban bő 
tapasztalásból tudom, hogy azzal sok időt takarítunk 
meg, ha a királyi palotát bévülről nem nézzük meg. Az 
emiitett okból meg sem nézhetjük, habár érdekes lett 
volna mindenesetre. 

A Puerta del Sol teréről a széles Calle de Arsenalon 
jutunk Madrid nyugoti részébe, mégis a Plaza de Orient-re 

A királyi színház Madridban. 

arra a szép térre, mely az esti holdfénynél különösen 
regényes. A királyi palota keleti oldalán fekszik Madrid
nak ez a legszebb tere, melyen lombos fák, ugrókutak. 

Útközben megnézzük II. Isabella terén a pazar be
rendezésű királyi színházat, melyben csak ülőhelyek 
vannak s azután a tér közepén, árnyas kertben a negyven
négy gót- és kasztiliai király szobrát. A királyi palota 
tetejére készültek, de oda föl soha se kerültek a harcias 
kinézésű, érdekes alakok. 

IV. Fülöpnek márványon álló, még 1640-ből való 
bronz-, csatalovas szobra mellett, márvány padra ülök, 
rágyújtok a barna hüvelyes havanna cigarillora s a 
lombok között, addig, mig egy öregúr, hátán összekul-
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esolt kézzel a gyermekvilágban gyönyörködik, én a 
szemem, láthatárába esö dolgokat, az uri közönség élénk 
csoportosulását, a turisták mozgó hadát figyelem meg, 
hiszen ez a legkellemesebb idő itt, október eleje, mely 
a legtávolibb helyekről vonja az embereket Madridba, 
mert szelid már az őszi napsütés fénye. Milyen jó mégis 
az, hogy Madrid semmit mondó vidékét, pótolják a város 
szép terei, kertjei, árnyas zöldjei. 

Madrid legnagyobb terén vagyunk. Az emberek 
egyszer építenek, másszor rombolnak, de — jól, rosszul, 
— mindig valamit csinálnak, ez már végzetünk. Nemcsak 
a Nagy Napóleon pusztított, hogy alkosson, hanem annak 
a bátyja, József Napóleon is. Egy templom, néhány zárda 
és ötszáz ház került bontó csákány alá, egy nagy kert 
pusztult el, hogy helyébe ez a tér jusson, Madrid, világ-
városibb képet öltsön. A nagyarányú lovas szobornak 
ez már a negyedik, egyúttal legméltóbb helye. Hogy az 
ércbe öntött, két patáján ágaskodó lónak a talapzaton 
erőműtanilag meg legyen az, egyensúlya, a ló hátulsó 
részét ólommal töltötték ki. Állítólag Galilei számította 
ki a 18.000 fontnyi tömegnek az egyensúlyba helyezését. 

IV. Fülöp király szerette a tudományt és művé
szetet. Ennek adnak kifejezést a szobor talapzatán lévő 
domborművek, mint védi meg azokat a király, Velaz-
queznek maga adja a Santiago-keresztet. 

Az 1734. évben féktelenkedő' tűzben, izzó láng 
hevétől elpusztult a régi királyi palota, még az érc is 
megolvadt. A régi mór királyi palota helyén állott. A 
mostani királyi palotát nagy négyszögben ugyanazon a 
helyen építették föl, melyen az előbbi kettő állott, ma
gasan a Manzanáres vize fölött. Képünk, a királyi palo
tának csak az egyik szárnyát tünteti föl. A nyugot-
oldali palotarész, a Manzanáres felőli alépitéssel akként áll, 
hogy bármely oldalról nézzük azt, nagyhatású, holtpontja 
nincs. Magassága ötven méter, az oldalainak hosszúsága 
háromszor annyi és 22.500 négyszög métert foglal be 
az egész terület. A nagy házban, könnyen elfér a kis 
király. Biztosak a gránitkőből emelt falak, az ajtó- és 
ablak keretek márványból. 
Vértesi Spanyolország Portugália 15 



226 A királyi palota és környéke. 

Déli oldaláról, az épülő uj székesegyház feléről 
közelítem meg a királynak oszlopsoros és kupolás, két eme
letes székházát. Az óriási ablakok üvegcserepei fénylenek. 
Átmegyek a palotához tartozó, magasan bekerített Plaza 
de Armas-on és elgondolkozom azon, milyen szép ez a 
királyi fogház, mely harminc évig épült, inig ilyen lett 
és hetvenötöd millió pesetába került. 

Egy második Vatikán, melyben a templomnak beillő 
kápolnán kivül van könyvtár, fegyvertár, térékes kert, 

A királyi palota Madridban. 

és a mi fő, van benne teljes biztonság. Napjainkban 
azonban, mikor robbantó erővel dolgoznak, semmi sem 
biztos. Jogtalan hatalomvágya és egyéb ide nem tartozó 
dolgok miatt elűzött II. Isabella királynő is biztosan 
érezte magát a palotában, s ime — emlékezzünk csak 
vissza — Merino plebanus gyilkos tőrének az elsiklását, 
csak a fűzője ércének köszönhette. Máglya, a hamvaknak 
szélben szétszórása következett a föltolakodóra, ki tiporni 
akart. 

A szónak szelíd értelmében azt mondta a Nagy 
Napóleon, József bátyjának, (Rey Pépe) mikor a dísz
lépcsőn fölvezette: „Jobban fogsz te itt lakni, mint én 
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az én Parisomban.'4' Már az igaz, hogy nagyság, kénye
lem tekintetében a spanyol király palotája, több ural
kodónak a palotáját múlja fölül. 

A világ urát az elemek győzték le, a napoleonidák 
megszűnvén teljesen, Mária Krisztina osztrák főhercegnő, 
a király anyja, hőshöz illő dolgot végzett, mikor fiát, a 
spanyol királyt, XIIL Alíbnzot a pártok hullámzása között, 
háború világ ezer esélye közt, a jő nevelés áldása mel
lett emberré tette, trónra ültette. Nemzetvezető munká
jában, nagyratermettségét mutassa meg. Bizony sok 
szorongás, könyhullatás volt ebben a nagy díszes házban, 
melyben súlyos felhők közeledését sokszor erezik. A 
királyi palotában szomorúság lakott az időben, mikor én 
ott jártam. Azóta a kis király, már menyasszony után jár. 

A spanyol királyi trónról mondják, hogy az, azért 
olyan szédületes, mert nagyon magas, hiszen a tenger 
színe fölött 2289 láb magasan fekszik a palota, és igy 
abban a trón, az európai trónok között legmagasabban 
áll. Azt is mondják a spanyolok, hogy az Isten trónja 
után, első következik az ő királyuk trónja. Talán azért 
olyan büszkék a spanyolok? De nem mindnyájan, ritkul 
már az a megsemmisülő hódolat, mert az egyik utóbbi 
országháborgáskor, forradalmi emberek, egyéb gyaláz
kodó nyomtatványok fölragasztása mellett, jelentős tün
tetéssel azt írták a királyi palotára: Kiadó. A vélekedé
seket gyúrva, alakítva, a spanyolnál mindig a trónkérdés 
forr az üstben. A forradalom föl akarja falni a királyt. 

A mostani, vagyoni és társadalmi átalakulási kor
szakban, lelkek forrongásakor, többször esik csorba a 
királyi tekintélyen. Felette nyúlós fogalommal itt is hódit 
a szocializmus szép eszméje, mely azonban vérmes áb
ránddal van tele. Megszokjuk az elferdített, túlzásba 
vitt tanok hirdetését, a részleges és teljes munkahagyást, 
mint a mérget megszokta Mitridates, a híres pontusi 
király. Az sem lehet kívánatos eredmény, a mit a tár
sadalom fölforgatói célba vettek, gyilkos eltörlését a 
létező rendnek. Minden, a válság súlya ő reájuk nehe
zedik legjobban, valamiként az adó, a szegény népet 
nyomja legjobban. Szegény társadalom, te vagy most a 

15* 
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kísérleti házinyúl. Csak az a kár, hogy keztyüs kézzel 
nem lehet gyógyítás végett a sebeket fölnyitni. Széles 
látköre, szellemből kifolyó erős hangja legyen annak, a 
ki csititónak áll a mozgó, fekete tömegben. Gyorsabban 
kellene tenni a tőke és rend elleni lázongásban, habo
zással csak Fabius Cunctator mentette meg Rómát. Idején 
kell gátat emelni a romboló áradás ellen. Nem volna 
túlkorai dolog az. Ez a kérdőjel most Európa homlokán. 
Jő lesz a gyakorlati kérdések érdemébe mélyedni, mert 
a hatalmas hullámgyűrű mindig nagyobb lesz, viharmadár 
fölötte. Uj idő és uj emberek, uj eseményeket teremte
nek, de nem mindig jó az, a mi uj. Az események gyors 
folyásában nincs átmenet. 

A folytonosan kiújuló tűzben, mely mindig megriadást 
okoz, sokan akarják lerántani a trónt, helyébe a köztár
saság egyszerű székét állítani. Ebből a hangnemből du
dálnak. A római első köztársaság óta sok változásban 
került föl az. Jó államforma is volna, ha az emberek 
együtt érezni és gondolkozni tudnának és ha a pályázók 
nagyhangú frázisokkal nem rángatnák ide-oda a szék négy 
lábát. 

Sajnálom, hogy a királyi palota belsejét, aranyos 
falait nem láthattam, mondják, hogy ígézetes termeiben 
nagy fényesség és sok drágaság vagyon, ha nem is Peru 
kincsben van a vagyon, érdekes és értékes dolgokban. 
Sok szép holmit hordanak össze a királyok, kivált ha 
műizléssel bírnak, történelmi nevezetességre emelik a 
fegyvergyűjteményüket. A mi egyes embernél és család 
tagoknál elkallódik, a sok fegyvernem itt összegyűjtve 
marad. Fegyver, zászló egyaránt. Kincs, vasakban, ttlr-
kizes véretekkel, történelmi emlékekkel. Cidnek toledoi 
acélja, az utolsó mór királynak kardja, melyet kitaka-
rodáskor Katholikus Ferdinándnak átadott, hogy ne volna 
történelmi emlék?! V. Károly hadi zászlója, II. Fülöp 
fekete páncélja, Kolumbus, Cortez Ferdinánd ereklyéi, 
hogy ne volnának becsesek?! Ebben a gyűjteményes 
házban is V. Károly és II. Fülöptől sok ereklye. 

A spanyol királyok magas kerekű, aranyos, bár
sonynyal bélelt, koronázó, ünnepi kocsii, a rugókon járó 
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angyalos üveg határok, ezüst., aranyos szerszámok, melyek 
a spanyol királyi udvar egykori fényét tükrözik vissza, 
bizonyára sok látni valót adhatnának, ha kitelnék az 
utón mindig beosztott időnkből. Rómában a Vatikánban, 
Bécsben az udvarnál, Parisban láttunk több, történelmi 
emlékű díszkocsit, régi üveges-hintót. A ki ezeket látta, 
valamennyit látta. 

Jó turista beosztással oda érek a délelőtti díszőrség 
fölváltásához, a palotának ívcsarnokkal környezett udva
rára, mikor nagyállásu, tömjénezéshez szokott urak, ellen
kezést nem ismerő emberek a palotába ki-be járnak, 

suhog a nők selyem ruhája. A kis 
király is látható az édes anyjával, az 
anyakirálynéval az ablakszárnyon. 

Most éppen itthon vannak. Gyülekezik 
a közönség, lassú ütemben mozognak 
a színes ruhába öltöztetett, különféle 
katonáknak sorai és egy színdús kép 

bontakozik ki a szemünk előtt. Ra
gyog a sok pityke. Mintha tükrön 

állnának, járnának. Lova
sok és délceg járású gya
logosok, közöttük tavalyi 
bajuszú legénykék, feszes 
tartásban tejfölösképü tisz-
tecskék; ugyancsak csör
getik a pengéjük szárát. 
Zörrennek. Nagy bajuszos 
huszárt ne keressünk kö
zöttük. Lelógó bajuszú tiszt, 
az csak akad. A kis egye
dekből álló műszaki csapa
tokban tüzérek és két 
ágyú. Zenekar van kettő, 
azonkívül tiz őrségi trom
bitás. Parancsfigyelő tekin
tetek. Színes pompa az 
egész, trombita harsogás, 

spanyol katona. dobpergés. Mellettem egy 
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hölgy, az alumínium látcsövét nem veszi le a sze
méről. 

Az egész katona-játék, fegyvervillogás, aféle spanyol 
udvariasság a királynak, eltart másfél óráig és féltizen-
kettőkor vége van. Csillogó emberek, szigorú becsüle
tességgel zsandárt díszőrség, katonák, nagyobb okon és 
számmal vannak a királyi palota körül. Majd ha haza 
kerülnek a hadfiak, derogálni fog nekik a kapanyél. 

Megnézem az udvarban a Spanyolországban született 
római császárok szobrát. Traján, Hadrianus, Theodosius, 
Honorius. Nevükkel találkozunk még közel a születési 
helyüknél. 

Megkerülöm a palotát s megyek a nyugoti oldalán 
elterülő királyi kertekbe, ezekben megnézem az Aran-
juézból ide hozott két márvány kutat. 

Campo del Moro-nak hívják más néven a királyi 
kertet, azokról a mórokról nevezve, a kik itt tábort 
verve ostromolták az Alcázart. Spanyolország történe
tében többször van említés erről a kertről. Nézem azután 
part magasáról a mélyen alattam, az év hétnyolcad ré
szében vízszegény Manzanárest, a csöpp szigetek közt 
homok ágyában miként folydogál. Nép és az írók, több
ször élcelődnek a kis folyó fölött, mely, ha télvíz idején 
földagad, kikel mederágyából, a hidakat akarja hátára 
venni, elvinni. A gúny akkor éri, mikor kicsike, ki
kiszárad nyaratszaka. Dumas Sándor fia mondta egyszer, 
mikor rosszul lett a bikaviadalon és egy pohár vizet 
hoztak neki: Öntsék ezt a Manzanáresbe, jól fog annak 
esni. Tirso de Molina spanyol író, a salamancai egyetem
hez hasonlította a Manzanárest, mondván, hogy ennek is 
csak télen van folyama. (Cursus.) Lancelot, a folyók vi-
comtejának és a patakok hercegének mondja. Legtalálóbb, 
a mint a nép jellemzi a Manzanárest. Azt mondja ugyanis 
róla, hogy lóval és kocsival hajózható. Én meg azt hi
szem, ha a mosónők nem itt, hanem otthon mosnának, 
és mindenik csak egy dézsa vizet vinne haza, nem ma
radna a Manzanáresben semmi sem. 

Réges-régen, mikor még nem voltak Madridnak sé
tányai, kertjei, a Manzanáres partja volt a városnak 
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kedves kiránduló helye. Bánatában, hogy elhagyták, annyi 
könyet hullat olykor a Manzanáres, hogy kiapad. 

Mindkét partját ellepi a sulykoló fehérnép. A vízi 
tündérek szapulják a madridi szép asszonyokat. Minden 
kicsi félrelépésüket, nagy dologgá fújják föl. Van tárgy 
bőven, lesz is mindig Madridban. Kék ég, holdfényes 
este, alkonyi szellő langy fuvalma, a sétányon, kertekben 
és ligetekben ellesett szép szemeknek a beszéde, beszélni 
valót ad eleget azoknak, a kik ráérnek. 

Két híd visz a túlpartra. Nagyok, hosszúak, erősek. 
Az áradásban találják magyarázatukat. A király-hídon, a 
kétoldalt elterülő királyi kerten, melynek lombjait hőség 
pusztítja, nem találok semmi királyit, de a kilátás, az 
felséges. Az ötven kilométer messzeségben levő Sierra 
de Guaderrama-hegyig terjed a szemhatár, a honnét ered 
a Manzanáres, mely a Manzanáres falutól vette nevét. 
Látszanak a hegység csúcsai, a mélyedésekben sokáig 
marad meg a hó, mely a városnak alpesi jelleget köl-
czönöz. Onnét jön az a hideg szél, mely öli a gyerekeket 
és a gyerekhalandóságot Madridban 45 százalékra fölviszi. 
Most azonban hőségtől reszketett a levegő, a hegy maga 
jó időmérő. 

¥ 
f 
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A nyomozó kínvallatásról. 
Nem lehet. — írok róla elegy. — Plaza Mayor. — Gyászos emlékek. — Milyen 
a spanyol? — Beszélgetés egy katonával. — A kik a korona gondjait oszlatják. 
— Szentté hirdetés és kivégzés. — Emlékezem a mieinkról. — Beszél a tér. — 
Drága mulatság. — Huszonegyet kivégeztek. — Az emberiség szörnyű tévedése. 
— A mórok esete. — Pápák ellenezték. — Farkas és bárány. — Eszköz a 
királyok kezében, — Torquemada perjel. — Nem lehet ráfogni. — Vallási ürügy 
alatt politika. — Yagyonkobzás. — Szabad lett a szó. — A mi a rosszból meg

maradt. — Veszekedés, emberi természet. 

f zt hittem, hogy lehet Spanyolországról útiraj
zokat írni, anélkül, hogy szóba hoznánk az 
elvakult kort, a vallási türelmetlenséget és az 
egyházi személyek zsarnokságát, az egykori 
nyomozó kínvallatást, melyet az inquisitio sötét 

néven ismer a világ, és a mely maiglan, az ő egykori 
kegyetlenségével nehezedik a lélekre, kelt fölháborodást. 
Látom nem lehet. Ha a sz. Bernard-téren nem fordultam 
volna meg, meg a Calle Mayor-on, akkor talán igen, de 
ez okon, az egykori, áldatlan és kínos benyomást tevő 
kínhelyek, fölkeltik a róluk való emlékezést. Iparkodni 
fogok azért lehetőleg gyorsan, minél kevesebb kelletlen 
izzel tárgyalni le a tollam alá került anyagot, rémséges 
dolgot, szóval a halálhörgést vidor dolgokkal elegy adom 
elő, mert egy kis képet akarok adni csupán arról, a 
mit nagyban láttam mesterségesen is fölfújva, könyvek
ben és megrázó hatású képekben. Ezt a kis képet is 
csak a nagy térhez kötöm itt. 

A Calle Mayor, Madridnak egyik fő közlekedési 
útja, mely a Puerta del Sol-térről a város nyugoti ré
szébe visz. Eljutok a napos utón a Plaza Mayor-hoz, 
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melyen "a városháza. Ismét egy tér. mely megfelel a 
nevének és nem csupán csak utcaszélesedés, 132 méter 
hosszú, szélessége is százon fölül van. Oszlopos csarnok 
köríti, megannyi áru-kirakat. Három- négyemeletes házak, 
megannyi sor erkélylyel. 

A téren, az ódon könyv-kereskedésben veszek néhány 
érdekes könyvet, képeket Madridról, a bikaviadalról a 
sarki kávéházban érdekkel lapozgatom, nézem azokat. 
Ha már Madrid ötven temploma közül egyik se kötötte 
le figyelmemet s azért egyiket se találom említésre mél
tónak, csak azt jegyzem meg, hogy a férfiak térdelve 
ájtatosan imádkoznak, a templomok leírása helyett, álljon 
itt több szó a városházáról, még inkább erről a nevezetes, 
gyászemlékü térről, melyen áll az. 

Itt is sok ház bánta meg, hogy a térnek, fáknak és 
a forráskutaknak helyet adott. Kellett hely 50.000 em
berre, a hol az ünnepségeket megtarthassák a madridiak, 
megkoszorúzhassák a versenyek babéros győzteseit. Te
gyük hozzá, arra is kellett ez a nagy tér, hogy a kivég
zéseket, riasztó harsona hangjával végrehajthassák. 

A nép víg kegélyü, mulatni vágyik folytonosan, 
szereti az urat adni. Mit nekik Guba? Hecuba. Beszéltem 
egy katonával, a nép fiával, a ki örömét fejezte ki az 
amerikai gyarmat elvesztése fölött, legalább — úgymond 
— nem küldenek oda többé sínlődni katonát. Azt azonban 
mélyen sajnálják, hogy a spanyol nemzet már régen nem 
játszik vezérszerepet. Mondjuk, mint volt régen. A nép 
— folytatja a katona — ugy is könnyen szítja a forra
dalmat, mely mindig megköveteli a maga áldozatát. A 
katonaviselt ember csak altiszt volt, de olyan finom 
kelméből volt a ruhája, akár a tiszté. Okosan beszélt, 
kifogástalan volt a társalgási modora. 

A tér közepén lovas szobor, III. Fülöpé. Kevés mű-
becscsel bir. Ez elmondható Madrid több szobráról is. 

Egy erkélyt mutatnak, melyet IV. Fülöp, a kedve
sének csináltatott aranyos kalickán. Megtudom a kevés 
szóból, hogy ez a király nemcsak a művészeteket szerette, 
de a természetes szépet is. Folytonosan ismétlődő dolog 
a királyok életében a kedves-tartás. Bizonyára a korona 
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terhes gondjainak az oszlatását célozzák a vigasztaló 
pásztorórák. Ha ez áll, XIV. Lajos francia királynak 
nagyon sok uralkodási gondja lehetett! Mindig voltak 
olyan kiváló asszonyok, a kik szerelmet leheltek, országot 
igazgattak. Cleopatra előtt és után, igen, óh igen. Az 
emberek állhatatlanságából menjünk tárgyunkra, de ismét 
csak az emberek állhatatlanságára. 

Ezen a téren Mrdették ki 1620-ban Isidorus szentté 
avatását. Most a város védszentje. Csontjai itt nyug
szanak a Toledo-utcában, gránit alatt, arany hamv
vederben. 

A következő 1621. évben itt végezték ki Rodrigo 
Calderon őrgrófot. Jóért? rosszért? ne kérdezzük, azt 
hiszem én, több jámbort és hőst végeztek ki hitért, 
hazaszeretetért, mint gazembert gyilkosságért. Tele pél
dákkal az egyházi- és világi történelem; a mi nemzetünk 
szomorú évének alkonynapján tizenhárom a vértanunk. 
Valamennyi tábornok. Elborul a múltba szárnyaló lelkünk. 

Loyolai Ignác szentté avatásának a kihirdetése ugyan
ezen a téren történt. Tehát három, egymás után követ
kező esztendőnek története fűződik e térhez ellenkező 
cselekményekkel. 

Kell még több ellentét is? 
Beszél a tér s mondja, hogy milyen nagyszerű bika

viadalt tartottak itt és hogy milyen népes nagypénteki 
körmenetet, melyben részt vett több bűnbánó, magát 
vérig ostorozó. 

B téren nyelt el három millió pesetát egy udvari 
ünnepély 1629-ben. Ha csak ennyi és eddig lett volna. 
Még sokkalta több azután, az idők során. 

E téren 1680-ban reggeltől estig sajátos szabályok 
szerint nyolcvan eretnek fölött ítélkeztek. Közülük huszon
egyet kivégeztek az akkori Quemadéro-téren. Elképzel
hetjük, a könyörtelen életben hányan sikítottak, ordí
tották el magukat rémületben, szenvedők és hozzátar
tozóik. Emlékeztem erről röviden a szt. Bernard-téren. 

II. Károly király és neje tizenkét óra hosszáig 
hallgatták a vizsgálatot és az ítéleteket. Lelkük nem 
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mozdult meg? Miért hallgattak? Tudtak-e vájjon választ 
adni ? 

A Fülöpök alatt, hajánál fogva elővonszolt ürügyekkel, 
nagy kegyetlenséggel végezték a nyomozó kínvallatást. 
Nem annyira a zsidók, mint a megkeresztelt, de alatto
mosságban talált zsidók ellen. 

Vélték, küldetésszerü munkát teljesítenek. Indulatos 
hevük ragadósnak mutatkozott. Feledték, hogy svaviter 
in modo, fortiter in re. Nem születtek az emberszeretet 
jegyében. 

Vélték, hogy földerítik a fényt, pedig áthatolhatlan 
sötétség boralt az agyukra, mint a mikor az éjszaka 
sötétsége üli meg a várost, pedig a sötétségnél messzebb 
látszik el a fény. A vakság árokba visz. Ahelyett, hogy 
előálltak volna írásos bizonyítékkal, kínoztak és erővel 
állítottak föl vádat. Erre jó volt nekik minden gonosz 
szerszám. Többen, kegyetlen kínokat szenvedve, össze
zúzott tagokkal holtan terültek el, mielőtt ítéletre került 
volna dolguk. Olyan kemény volt a mód, a melylyel 
bántak velük. Szívünk elfacsarodik, mikor róluk olvasunk. 
A fegyver, melylyel őrködtek, nem volt az igazság pálosa 
kezükben. Bárányoknak mutatták magukat és farkasok 
voltak. Szibéria, a zsarnokság eszméjének megtestesü
lése, könnyű fogház, ehhez a legkínosabb „igazság
szolgáltatás "-nak csúfolt bírói intézkedéshez. Humánus 
korunk bírái nem vállalhatnak velük semmiféle közös
séget, a kik nem cselekedtek felelősségük emberséges 
tudatában. 

Az ő kegyetlenül nagy dolguk egész súlyának dantei 
gyászával nehezedik a lelkünkre és az elménkre. Meg
rendüléssel gondolunk rá. Ők se tölthették ki lelkiis
meretük hézagait alakoskodással. Bizonyára nem. 

Téves dolog azonban az emberiségnek ezt a szörnyű 
tévedését kizárólagosan a katholikus egyház és papjaira 
fogni. 

Helyes támpontokra kell helyezkedni. A mórok esete 
legjobban bizonyítja azt, hogy papok által kezelt állami 
intézmény volt a nyomozó kínvallatás. Granada elfog
lalása s a mórok leverése után, kezdetben, szabad vallás 
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gyakorlatot engedtek a spanyolok a móroknak, de papok 
által iparkodtak őket a keresztény vallásnak megnyerni. 
Sikerült is ez, de voltak mórok, a kik megszegve a 
próféta hitét, keresztények lettek, de hűtlenek lettek az 
uj valláshoz is. A spanyolok követelték, hogy ezek gyer
mekei keresztények maradjanak. A keresztények ugy 
vették a mórok hűtlenségét, hitetlenkedését, mint az 
egyesség megszegését, szigorúan bántak el velük, azt 
határozták, hogy az a mór, a ki meg nem keresztelkedik s 
nem marad meg a keresztény vallásban, az felségsértőnek 
tekintessék. Ez a határozat jó eredményt szült. De a mór 
utódok, a lelkükben lerombolt válaszfalat újra kezdték 
építgetni, ismét az ősi valláshoz hajlottak s oda szítva, az 
ellenség kezére akarták juttatni Spanyolországot. Mint 
ilyen honárulók kerültek azután az inquisitorok kezébe. 

Pápák kárhoztatták, püspökök ellenezték az inqui-
sitiót kezdetben, a XIII. században. Később is iparkodtak 
annak véget vetni, elkövettek minden tőlük telhetőt, de 
jelentős vívmányra nem tehettek szert. Az érvek lepat
togtak, mert a katholikus királyok kezében eszköz volt 
az. Több érdek, főfőérdek állt szemben vele. Torque-
mada Tamás domonkosrendü perjel is eszköz volt, sevillai 
szerencsétlen szereplésével poraiban is átkozott. 

A vallást melléktekintetek szolgálatába hajtották, 
lelkesedtek a keresztes háborúk hagyományain. Tuda
tosan elkövetett nagy hiba. 

Torquemada, a kínvallató régi törvényszéknek-, és 
Magnaud, a ehaleanthierry-i újkori törvényszéknek az el
nöke. Milyen óriási ellentét a kettő között! Az, kínoz és 
éget, elégséges ok nélkül a halálba kerget, mikor meg
gyülemiik benne az akaraterő. ítéletének minden szava 
vértől csepeg. Ennek az agyában a megbocsátási tör
vénynek a szelid eszméje fogan meg. Más szóval, ha 
bűnös is a vádlott, az esküdtek verdictje fölmentésre 
szólhat. Nem a két bíró észjárásának, hanem a két 
kornak a nagy különbsége ez. 

Legkönnyebb módon lehetett a kínvallatással birtokot 
elkobozni, államérdekből az egyház vagyonára is szert 
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tenni. így lett a gazdagság átok. A végzet nem tesz 
kanyarodást, egyenességgel halad. 

A protestantismus elterjedését, az akkor fölidézett 
veszedelmeket nagyban mozdította elő az a körülmény, 
hogy a katona-királyok, a kiknek hadviselésre mindig 
pénz kellett, az érdekek nevében egyházi vagyonhoz 
könnyű módon juthattak. 

A nyomozó kínvallatásnál, eme kegyetlen állami 
intézménynél is, vallási ürügyek alatt politikai célok lap
pangtak. A spanyol királynak nagy hatalom kellett, egy
házi fejedelmek voltak minden tekintély fölött. A gaz
daság izgató lázában pénz kellett, a mi a zsidók kezében 
volt. A nyomozó kínvallatás megadta azt, a törvény által 
és annak nevében elkobzott vagyon a királyra háramlott. 
Pénzre váltották a hatalmukat. 

Nincs szándékomban fölös erőlködéssel a nyomozó 
kínvallatás védelmére kelni, ezzel a néhány sorral igaz
ságot tenni bajos, mikor egy egész irodalom van már 
erről, tudással, bizonyítékokkal teli cikkek. Nem is lehet 
azt a rosszat, — melyben ma már egyeznek a fölfogások, 
sőt egymást födik a fogalmak, — védeni, de igenis nem 
árt megmondani, mi esik súlyosan a latba, lehiggadt el
mével szólni a dologról, történtekről. Jobb ez, mint károgó 
fekete prófétának lenni, a ki belátható időn belül elsiratja 
Spanyolország jövőjét. 

A vallásos erkölcs alapján álló pápák ellenezték a 
rémesen rossz hírű törvények végrehajtását, a peres írá
sokat kérték fölülbirálás végett, de a hitnyomozók, a kik 
királyi tisztviselők voltak, ha egyházi személyek is, mint 
a király szolgái nem vártak, végrehajtották előbb az íté
letet, — mely nem volt a bölcsnek átgondolt józan 
ítélete — mert törvénykezési joguk a királytól volt. A 
királyi akaratra, kényszerítő hatalomra nehezedik rá a 
felelősség terhe. Ők fejlesztették odáig a dolgot, hogy 
a történelem szörnyű kárhoztatását hívták ki. 

A hatalmas, maguk lábán álló uralkodók soha se 
szerették azt, hogy mások elegyedjenek a dolgaikba, 
bírálják fölül a törvényben nem gyökerező tetteiket. 
Még I. Napóleon is „az ügyvédek nyelvét óhajtotta 
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volna kivágni, hogy a kormány és a hatalom ellen ne 
használhassák." 

A levegő nélküli börtönöknek, melyeknek sötétében 
a legfinomabb napsugár se törhetett keresztül, a kínzás
nak és máglyán égetésnek, lelkek rémületének, az ebben 
a tekintetben is az újfent emiitett Nagy Napóleon, a 
szabad gondolkozás eszes embere vetett véget teljesen 
1808-ban. Helyre állította a megsértett világrendet. A 
Cortez pedig 1820-ban, mikor minden erkölcs hangos 
szóval követelte, az írás és könyvekre nézve is beszün
tette a nyomozó kínvallatást. Más kor virradt. Nem lehet 
már vallás kiirtására gyűrkőzni. „Egy az Isten, bármi 
néven nevezzük is őt s elenyészhetlen oltára a ter
mészet. cc 

Szabad lett a szó, a gondolat, a hit, befolyás gya
korlása a meggyőződésre. Csakhogy szabad lett! Kár, 
hogy a vallási torzsalkodás azért mégis megmaradt. Kez
dődik ez a jeruzsálemi Szentsír-templomában, és végződik 
Hammerfestben. A társadalom köztudatában élő dolog az, 
hogy a hol emberek laknak, veszekedés van, vallásban 
és politikában egyaránt. Veszekedett az első szülők gyer
meke Kain, agyonütötte a jó testvérét. Veszekednek az 
utódok és felsőbb erkölcsi tudat híjával veszekedni fognak 
egymással az emberek a világ végéig, erről éppen a szel
lemi művelődésnek ilyen nagy előrehaladásában győződ
hetünk meg legjobban, mikor övig gázolnak az emberek 
— mint fölállított ellenségek — egymás vérében. Való 
igaz, hogy embertelen az emberiség. Kétségbe, vesze
delembe döntik egymást az emberek. 
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Bemegyek. 

l^figktóber második napja volt, vasárnap. A boltok 
w$S® dörejes redői lehúzva. 
| ^ ^ & Madridban legkellemetesebb a tartózkodás 
^^M a mondott őszi hónapban. Elmúlt a nagy hőség, 
* ^ T de megmaradt a kék ég. Élénkülnek az utcák, 

térek, sétányok és kertek. Mindig az utcán voltam, mint 
valamely madridi benlakó. 

Lepedőformáju és nagyságú falragaszok már napok 
óta hirdették mára a véres színjátékot. A bikák, fény
képek után,hűen fölrajzolva, feje némelyiknek virág 
fűzérrel ékesítve. Csaknem egyformák. Embercsoportok 
verődnek össze a hirdetések előtt. Az ember-sorokban 
egymás fölé ágaskodva, izgatott érdeklődéssel nézik a 
bika „arcképeket", elolvassák a hirdetést, el az utolsó 
betűig. Majd elnyelik. A bikaviadalról szóló újságot lár
mázva árulják rikácsoló és rikácsolóbb fiuk. Lázban áll 
a város, mintha ez volna az első viadal, rohannak, 
mintha valamely csodák csodájára mennének. Egfészen 
odavannak a bikaviadalért. Mindenki siet az ebédjét el
költeni, hogy el ne késsék valahogy, el ne mulasszon 
semmit a nekünk vad, de nekik nagyon élvezetes lát
ványosságból, pedig csak fél négy órakor kezdődik a 
kegyetlen játék, melyet azonban itt nem vesznek olybá, 
Vértesi Spanyolország Portugália 16 
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hanem csak olyan izgató mulatságnak, mely vérmérsék
letüknek megfelel, szükséges, a mikor az ügyesség áll 
szemben a nyers erővel, emberi élet az állat életével. 

A Puerta del Sol rendesen is nagyon népes, most 
különösen az. Az embercsoportok és a színhelyre élelmet 
hordók között ténfergő kutyák; mehetnékjük támad, 
mikor látják, hogy mindenki rohan, ugrándozni kezdenek. 
Rendőrök lóháton, lovon kivonuló picadorok. Fiatal 
leányok, szép asszonyok sokasága, választékos öltözet
ben, szinte kár, hogy elszélednek. Virágcsokor ilyen, 
mikor oldva, a szálak széthullanak. 

Minél inkább hatolunk előre, annál nagyobb tolongás 
van a téren, kiki előbbre iparkodik, igyekszik, hogy az 
első kocsialkalmatossággal a Plaza de Toros-ra juthasson, 
így hivják a bikaszínkör terét, melyen a színkör, hol a 
viadalt tartják. 

Előbb a közönségesebb, pity-poty semmi emberek, 
a társadalom alsóbb rétegei kapaszkodnak az emeletes 
társas kocsikra. Zsúfolásig tele a kocsi. Vígság a kocsi 
karfás tetején. Szoros egymásmelleit ülnek, állnak az 
emberek, jóbarátok egymás ölében, kis leány, a kinek 
keble még nincs. Társalgásuk élénk, ennek a tárgya 
egyetlenegy, a corrida de toros. Egy dörmögő, nagytestű 
öregúr, forgatagos helyzetében sehogy se tud elhelyez
kedni. Pulyka-vörös lesz. Egy hosszuhaju, szemüveges 
művész, annál halaványabb. Törli homlokáról az izzad
ságot. 

Gyermekek ugrálnak föl a kocsik lépcsőjére, árulnak 
mindenféle elgondolhatatlan tárgyat, tolakodó rikkancsok, 
újságot. Kocsiknak végevárhatlan sorai, majd döcögve, 
majd meg vágtatva haladnak előre a széles Alcalá-uton. 
Akkor is torlódás lenne, ha kétszer olyan széles volna, 
mert egész Madrid lábon áll. Négyes fogatok, színes, 
díszes bérruhás inasok. 

Az alamédák ürülnek, az utca két szélét, a gyalog
járót ellepi az embersokaság, mely feketéll és színekben 
játszik, világos napernyők a nők kezében. Sokan állnak 
a szegélyköveken, nézik a fölvonulást, mint nálunk ló
verseny alkalmával, még többen, a legtöbb azonban előre 
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igyekszik, hanyat-homlok vágtat. Órákig tart el az ember
áradat hönipölygése, mint az árvíztől duzzadt folyó, lassan 
kavarog. Az anyag nem enged az anyagnak. A zsivaj 
nőttön-nő, éktelenné válik, nem értjük a kocsik robo-
gásától a saját szavunkat. Későbben az uri fogatok 
gurulnak, az előkelő világ törekszik előre. Szíjra fűzött 
látcsövek az oldalon. Virágos fejek. Mind ünnepélyesen 
van öltözve, valahány, miként nálunk, mikor díszelőadás 
van a színházban. Ez a látvány, már magában véve 
sokat ér s a ki először látja, megbámulja azt, a sok 
szép, szépnél szebb mantillast, még inkább azokat, kiket 
födnek, de ha ezer szeme is volna valakinek, mint Ár
gusnak, akkor sem láthatna meg mindent az eleven sö
vényben. 

Mámor fogja el a közönséget. 
Izgalom, mindenütt izgalom, de ezeknek az izgal

maknak nincs az a természetük, mint azoknak a lelki
izgalmaknak, melyeknek korai megőszülés szokott a kö
vetkezménye lenni. 

A bikaviadalok színhelyét (Plaza de Toros) a város 
éjszakkeleti része mellett olyan helyre építették, hogy 
oda menve, a város legszebb részét vágjuk át. A Plaza 
de Madrid-on, a Plaza de la Alcalá-n, vagy másképp 
Independenciá-n, a diadalkapu ötös nyilasán át, Madrid 
világhírű díszkertje mellett jutunk oda. 

A színkör bejáratánál ismét embersokaság, csőcselék, 
tolongás, sok suhanc, kiváncsi gyerekek, lecke hátralék
ban leledző diák emberkék, szegények, kiknek arra nem 
telik, hogy bejuthassanak. Látok rajtuk bikarugaszkod
ható vörös nyakkendőt. Nehezen törhetünk utat sürü 
sorukban, tömegükön, a kik legalább kivülről akarják 
hallani az ujongást és trombitálást, látni az elhullott, 
kivonszolt bikát. 

A jegy- és műsor eladók zsivajától majd megsike-
tülünk. Megveszem a bikaviadal hetilapját, a madridi 
„La LidiaCí-t. Benne hivatalos közlések. Még egy másik 
füzetet is megszerezek, a barcellonai „Sol y Sombra" 
címűt, melyben híres matadorok arcképe és életrajza van. 
Az is, hány bikát öltek meg? Mennyi sebet kaptak? 

16* 
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Kibetűzöm a bika szaklapokból, a vörös- és sárgafödelü 
füzetekből, s a latin nyelv segélyével megértem, hogy 
Manuel Diaz, a bátor espada leült a bika előtt, mikor 
az, felé rohant. Olvasom Don Jüan Gomez de Lesaca 
gróf szomorú végét, a bika, 25 éves korában döfte agyon. 
Megtetszik egy gyűjtemény is, Album Taurino de los 
principales de Toro. Colección. Kis fény-nyomások benne, 
rövid életrajzzal a bikahősök, díszruházatukban levéve; 
ilyen rendben sorakoznak: Louiz Mazzantini, Rafael 
Guerra (Gueritta), Antonio Moreno (Lagartilijjo), Bnrique 
Vargas (Minuto), Antonio Reverte, Antonio Fuentes, Emilio 
Torres (Bombita), Jósé Garcia. (Algabeno.) Ráismerek a 
lisszaboni bikahősre, Cajetano Leal (Pepe-hillo) és Angel 
Garcia Padilla-ra. Ott is kiírták őket az újságok. 

Többnyire a hetvenes évek elején születtek a mostani 
nevezetes bajvívók. 

Megveszek még egy nagyobb, színnyomatu képet, 
mely azt az érzékeny jelenetet ábrázolja, mikor háza 
előtt, viadalra fölkészülve, a lovon ülő picador, szerete
tének minden melegével elbúcsúzik a könyező nejéjől 
és pityergő gyermekétől. 

A színkör közelében a korcsmaipar föllendült, egy 
fondából, pohár jóféle Xeres mellett nézem az össze
bogozott embercsomót. Egy értelmes tekintetű, barátságos 
leányka figyelmesen szolgál ki. Az öregje, kréta jeleket 
rángatott az ajtó mögött. Azután rászánom magamat, 
hogy a bántó, de életet hirdető sikongásban, higany ele-
venségü gyerekek között, a csendőrség sorfaláig jut
hassak, onnét be, a nézőtéren helyet foghassak. 

<Als 



XXX. 

Spanyol bikaviadal. 
(Corrida de los toros.) 

Bikaszínkör. — Milliókba került. — Átmérője száz méter. — Embersokaság. — 
Ha tűz ütne ki ? — Árulnak, zajt csapnak. — Cigány lányka. — Kínálgatják 
egymást. — Minden réteg. — Pap, kápolna, kórház. — Kezdődik. — Ember, 
bársonyban és selyemben. — Fényes szerszám. — Toril kulcs. — Quadrilla. — 
Díszföl vonulás. — A szereplők. — Bikahős. — Fölcifrázott öszvérek. — Jeles 
bajvívók. - - Várakozásteljes csend. — Nyílik az ajtó. — Szép állat. — Elszalad, 
megáll. — Fürge lábak. — Neki rohan. — Kibugygyan a vér. — A ló félszeme 
bekötve. — Feldönti. — Kiszabadítják. — Nem kérdezi senki. — Nyilazó. — 
Egymásnak mennek. — Beleakadtak a húsába. — Pirosra festi a porondot. — 
A vörös színnek ugrik. — Átveti magát a kerítésen. — Döngeti a falat. —- A 
bika követi. — Visszakerültek. —- Fölforr a dühe. — Mindig a küzdtéren vannak. 
— iparkodik lerázni. — Kiráncigálta belsejét. — Undorító. — Végig vonaglott. — 
Aludt vér. — Hiába rúg ki. — Lovat kérnek még. — Sok ordítás. — Vér szivárog. 
— Elég volt már. — Gorombaságok szótára. — A közönség kedvence. — Meg
esküdött. — Toledoi penge. — Szemben minden ideg. — Lázas legyezés. — 
Bőgésbol a halál szól. —- Markolatig benne. — Sikerült. — Vége van. — Taps
vihar. — Koszorúk, szerelmes levelek. — Fütty és bravó toro. — Horog, hurok, 
kisafa. — Cserdül az ostor. — Elet és enyészet. — Húsát kimérik. — Ezer bika, 
négy ezer ló. — Fölhintik a vérfoltokat. — Idein per idem. — Nem nézhettem. 
Vajszívü. — Mint van Sevillában ? — Bikaviador, legnagyobb művész — Délelőtt 
templomban, délután viadalon. — Csodálom a nőket. — Mit szól a lélekbúvár ? 

— Elmondják egymásnak. — Az arc ég, a rózsa nyílik. 

f madridi bikaszínkör, hatvannégy szöglettel, 
körben álló hatalmas, kétemeletes, födetlen 
mór épület 14.000 néző számára. Pala csupa 
vörös tégla, vas és kő, éppen negyed száza
dos. Tehát még uj, mégis a régi pogány világ 

maradvány benne, a mór játékok folytatása. Kérdezem 
az árát, mibe került? Két millió korona a mi pénzünk 
szerint. 

A főbejárat nagy, mór íve tizenhat méter magas. 
Vörös sárga (spanyol nemzeti) zászló díszíti a rövidülő 
lépcsőfokokon ormolló tetőjét. A lobogórád gombján 
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aranyozott lándzsavég. Zászló alatt fehér mezőben a 
spanyol királyi korona. A körfalon kétszáznál több íves 
ablak, a legalsó ívek patkó alakúak. 

Elénk zsivajban kanyarulatos lépcsőn jutok helyem
hez. Egész tanulmány volt, melyik följáró vitt ahhoz, 
jobbra-balra merre igazodjam el a lépcsőzetesen maga
sodó üléseken a már előbb beözönlőit sokaságban. Helyre 
vergődöm. 

Első pillantásom a nagy színkörre esik. Átmérője 
— olvasom — százkét méter. A veronai régi és a pom-
pejii kiásott félköralaku színházakat sokkal kisebbeknek 
találom, de a római Colosseum, az vetekedik vele. 

Rengeteg ember lepi el a porondot előadás előtt. 
Csörpör zaja. A különösebben érdeklődő aficionadok itt 
fogadnak a bika küzderejére, tárgyalják a küzdő állat 
fajiságát. Csupa férfiak, néznek a páholyokban és a 
körszékeken ülő hölgyekre. Ünnepélyes öltözetek. 

Az előkelő világ az árnyékos részen van, sombra. 
Középen a díszes királyi családi páholy. A napsütéses 
oldalnak a helyei olcsóbbak, de egyképpen telik meg a 
centro-n is minden hely, alig látok hézagot. Rettenetes 
volna, ha tűz ütne|ki, pedig.olyan könnyelműen dobálják 
el a szivar- és szivarka végeket. Pa és deszka, a mit 
látok. 

Hüs^ivővizet^kiabálnak, gyümölcs, szárán lógatott 
narancs, sütemény kapható, sőt vánkus az ülésre. Szivarka 
árulók rikácsolnak körülöttem, zajt csapnak. Veszek egy 
tizenkét darabonkénti köteget, Péctoral Elegantes-t. Pru-
dencio Rabell Gran Fabrica de Cigarillos y Picaduras-ából. 
A barna hüvelyes havanna jól izlik. Nem egy formás, 
szép keblű cigány lányka vonja magára a tekintetet, a 
könnyű kötényke festőién áll rajtuk. Csinosra font ko
sárkájának a tartalmát kínálgatja az egyik, keresztül
kasul tolja azt. Telt idomai, hajláskor, még kecsesebben 
domborodnak ki. 

Sokan, hazulról hoztak élelmet, bort bőrkulacsban. 
Kínálgatják egymást spanyol udvariassággal. 

A színkörben a társadalom minden rétege képviselve 
van. A csevegés élénk. Izgalom az arcokon, türelmetlen 
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kíváncsiság vesz erőt a lelkeken, a viadal megkezdését 
sürgetik szóval, topogással, botok odaverésével, gyaláz
kodással, a rendezőség becsmérlésével, kifütyüléssel, 
szidalmazás is vegyül a zajba. Ez a kezdet kezdete, mely 
mindig az marad. 

A lisszaboni vérengzés nélküli bikaviadalnak, mint 
előtanulmánynak igen jó hasznát vettem. Ismerem a he
lyeket, hol jönnek, a kijáratot, hol mennek, a hatóság 
helyét, a hol őrködnek a rend megtartása fölött. Oda
pillantok a kórház felé, a hol szerencsétlenség esetére 
— bikaviadal nincs veszedelem nélkül — első ápolást 
nyerik a pórul járt szereplők, pillantok a fekete kereszttel 
megjelölt kápolnára, a hol vár a pap, hogy szükség ese
tében a vallási vigasztalást megadja, esetleg az utolsó 
kenetet föladja. Mindezekre ma, szerencsére, szükség 
nem vala, de orvosi segélyre, arra bizony szüksége volt 
egy picadornak, a mint látni fogjuk leestét. 

En punto fél négy óra van, a mely megfelel a 
spanyolországi tizenhatodfél órának, a kapuban készen
létben állnak, az elnök részéről, fehér kendővel jeladásra 
várnak a torerok, viadorok. 

Katona zene, harsány trombita jelzi az előadás kez
detét. A zárt ajtó fölött katonák helyezkednek el. 

A porond megtisztul, mindenki helyre megy. A zaj 
csillapul, feszültség, a szív hevesebben dobogni kezd. 

A két bejárat egyikéből lovas rendőr felügyelő 
(alguacil) vágtat elő, fekete bársonyban és selyemben 
van. Öltözete II. Pülöp korabeli, ó spanyol. Fekete 
kalapján elől a fehér structollak bóbitásan irányulnak 
fölfelé s hajolnak alá, mint valamely női kalapon. Oldalán 
egyenes hosszú kard. Lován fényes szerszám, csillagos 
homlokszoritó, nyereg alá való, színes, aranyrojtos takaró. 
Ez alatt csíkos, széles övedzc a ló körül. Fénymázas 
magas szárú csizmájának feje cifra kengyelben. Fehér-
keztyűs kezében pálca. Pompás ménen az autoridad 
(hatóság) erkélyes páholya elé áll és a tanácsbelitől 
kalapját lengetve engedélyt kér az előadás megkezdhe-
tésére. Megadatik. A ledobott, arany zsinórra fűzött toril-
kulcsot kalapjában fogja föl. Szép kulcs, a bikaistálló 
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fölnyitására nem is ezt használja a torilero, vagyis az 
istálló felügyelője, jel csupán. 

A quadrüla vagy cuadrilla (az egész csapat egye
temes neve) a bemeneti kapuban kettős sorban. A lovas 
mellé még egy másik kerül hasonló lovon és öltözetben 
s egymástól olyan* távolságra, hogy közöttük egymás 
után több sorban elférjenek a közreműködők, megnyitják 
a torero-társaság díszfölvonulását. 

A küzdők lassú, ünnepélyes menetében, elől a 
capeadorok vagy chulo-kl) (csúlő-k), követik őket a 
banderillerok. Valamennyien beretvált képű fiatal legé
nyek, fehér selyem harisnyában, könnyű cipőben, színes 
ó spanyol, andalúziai öltözetben, a legdíszesebb, leg
kirívóbb színű majo viseletben. Fényes selyem szövet 
nadrág, zeke selyemből, bársonyból, arany-, ezüst ékes
séggel, melyeket a karmazsin színeken megcsillogtat a 
napsugár. Háromszögletes könnyű kalap van a fejükön. 
Vállukon rövid köpönyeg. Bodros ingük patyolat. A 
kedvesük mosta, vasalta. Festői látvány valóban. A 
bádognadrágos picadorok vagy puntillerok (szuronyosok) 
lesoványodott lovakon — melyeket szolgák vezetnek — 
ülnek. Követik a gyalogosokat, legalább hatan. Fehér 
kendő kandikál ki zsebükből, A vaskos legényeknek 
szurony van a kezükben. A szurony, fagolyőban. Haj dí
szes fejükön sárga bőr kalap, thesszáliai forma, vízszin
tesen álló széles karimával. Hosszura növesztett hajuk 
pántlikás, a kalap alá van csavarva, kerek fésű tartja. 
Esés alkalmával hasznát vehetik a hajcsomónak. Agy
rázkódásban sokan halnak meg. Ezüstös cifra, arannyal 
himzett a dolmányuk, vörös a derekukra csavart, átkötött 
övkendőjük, (faja, facha), melynek a vége baloldalt lóg 
le. A sárga, szarvasbőr nadrágjuk bő, hogy alatta elfér
hessen a bika szarvától védő páncél. A kengyel fából 
van, öblös, hogy megvédje az egész lábfejet. A kurta-
száru csizmán irtózatos sarkantyú, melylyel ölni lehet. 
Arab nyeregben ülnek, mely elől, hátul magas, belőle 
könnyen ki ne zökkenjenek. Kezükben vasvégü (pica) 

x) Ctmlo, arab szó, — tanuló. 
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hosszú dárdanyél. A gyöpmester keze alá való gebéknek 
— annyit érnek, a mennyit a bőrük — egyik szeme be 
van kötve kendővel, hogy a bikát ne láthassák, mikor 
felé irányítják. 

A matador-ok (mactator, ölő) vagy espada-k, kik 
a bikát megölik, külön-külön quadrillájukban a fölvonuló 
társaságban megkülönböztetett helyen, középen vannak. 
Öltözetük gazdagságos, festői, igazi spanyolos. Hosszuka 
kalapjuk kétoldalt structollas. Nekik hódol az egész kö
zönség. A mint a menet megy előre, haladásában minden 
egyes szereplőt az árnyéka követi. 

Megkülönböztetésül az egyik matador és társasága 
öltözetében a zöld bársony, a másikaknál a kék bársony 
az uralkodó szín. Ennek megfelelőleg van az arany- vagy 
ezüst dísz, nyakkendő és öv színe. Az ing hófehér. A 
harisnya is ilyen, vagy zöld, rózsaszínű. Ölő eszköz nél
kül jelenik meg valamennyi, csak a capeadorok bal 
vállán a cápa, a bikát ingerlő s miként látni fogjuk 
életmentő, kirívó színű vörös selyem kendő. A szép 
fiuknak könnyű a mozdulata, kecses a járása a könnyű 
selyem-, arany-, ezüst sujtásos öltözetben, térdig érő, 
szalaggal a térdhez erősített nadrágban. 

Egyforma vörös ruhába öltöztetett szolga (muchacho), 
talán több is kullog utánuk, mint szükséges volna. Ezek 
és a négyesével egymás mellé fogott, apró zászlókkal 
földíszített, forgókkal, csörgő szerszámokkal bőven ellá
tott öszvérek a maguk után vont kisafával zárják be a 
menetet, a mely zene mellett, lassú spanyol lépésben 
néhányszor a színkörben körül megy. 

A szereplő társaság bemutatkozása után a küzdők 
a gazdagon hímzett rövid díszköpenykéket leveszik a 
vállukról és leteszik a korlátra. Egynémelyik kedvesé
nek, félévi türelem munkája van a finom hímzésben, 
arany- és ezüst sávok átszövésében. 

Ezúttal a híres Rafael Guerra (Gueritta) bikahős 
volt közöttük a legelső, Antonio Puentes és Emilio Torres 
(Bombita) szintén igen jó hírű matadorok sorakoztak 
mellé. Bombita még nem volt nagykorú, s már 300.000 
pesetát szerzett évente. Gueritta az 1894. évben még 
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többet. A madridi bikaszínkörben csak kitűnőség léphet 
föl. Tízezer pesetáig megy egy-egy föllépésnek a dija, 

A picadorok közül ezek a jelesebbek u. m. Rafael 
Moreno (Beao), Jósé Arana Molina, Manuel de la Haba 
(Zurito), még más négy sorakozott melléjük. A picadorok 
szereplését találom én legveszedelmesebbnek. Csak azért, 
mert nehezen mozognak, lóról ledőlnek, bika szarvára 
könnyen kerülnek. 

A banderillero-k közül fölléptek: Jüan Molina, An-
tonio Guerra, Francisco Gonzales (Pataterillo) és még 
más hét. 

Olvasom a műsort, elhagyva a szavak es, os, io 
végzetét, latin nyelvvel megértem. Seis toros, hat bika, 
melynek ma el kell vérezni. Excmo sr. Maroqués de 
los Castellones majorságából valók. Devisa (jel) mutatja. 
Sokat adnak a spanyolok a bika származására, és hogy 
az jófaju legyen, értsd: kegyetlen. Ne legyen tehát se 
tunya, se félénk, hogy az ő kifejezéseiket használjam. 

Jelzi a lap, hogy la brillanté banda de musica fogja 
a közöket betölteni és hogy excmo. sr. Gobernador fogja 
gyakorolni a felügyeletet, valamint azt is, hogy az elhullott 
állatokon kivül, többet nem kívánhat a közönség. 

A sorrend lapján rovatos hely, melyen a szúrások, 
döfések, elesések számát és egyebet jelezhetnek a jobban 
érdeklődők, afécionados, (műkedvelők) ironnal, gombos
tűvel, vagy a hogyan akarják. Nem veszem hasznát, a 
lapot is félreteszem, elég a mit olvastam. 

Mikor a díszmenet részben kivonult, részben a küzd-
téren eloszlott, az autoridad jelt ad, mire megkezdődik 
a viadal. 

Várakozásteljes csend. 
Három picador, hosszunyelü, hüvelyknyi picával, 

megfelelő számú chulo, vörös kendővel bent marad. 
Nyilik is már az elzárt ajtó, melyen az előlegezett 

ütlegekkel ingerültté tett bika, • néhány óráig tartott korom 
sötétségit fogságából bőszülten rohan be. 

Nagyon szép állat, szőre feketés barna, hasa alján 
világos foltokkal. Fénylik a szőre, tiszta, csupa élet 
maga, megilletné az állatok királya cím. Valamivel ki-
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sebb faj, mint nálunk, de hajlékonyabb, rövid szarva 
előre görbült, bökésre. 

Egyfuttában elszalad a homokos tér közepéig, követi 
az árnyéka, A zajtól, trombiták harsogásától, melylyel 
fogadják, és az emelkedő helyeket betöltő" sokaságtól 
meghőköl. A körülötte hirtelen támadt napvilágosság, 
szemeit megkap ráztai ja, fölveti fejét, megáll, maga elé 
néz, első lábával a port kapálja. Soha se látott ennyi 
embert, mióta a pusztaságon legelt hat évig. Arról a 
helyről, a hol növekedett, erősödött, éjjel hajtották Ide 
vaqueroi (csordásai) a többivel, melyekkel eddig együtt 
legelt, és egy szelídített öreg bikával, hogy a csordának 
vezetője legyen. Embert eddig alig látott, azért olyan 
nagy a meglepődése, azt is akarják. 

Nem sok ideje marad az áldozatra szánt állatnak 
a tétlenségre, tűnődésre, rugkapálásra. Fürge lábú, fejlett 
izmu, hajlékony testű, ritka ügyességű, jól betanult fiatal 
legények, a chulok folytonosan előtte táncolgatva tere
getik elé, lobogtatják szeme előtt a vérvörös lebernyeget, 
egyszer az egyik, azután a másik, a mint a bika neki 
támad. Oda terelik a picadorhoz, a ki már közeledik 
felé. A bika, a puszta nemes vadja, magasra emeli a 
farkát, lehajtja szarvát, a lovasnak, kiszemelt áldozatá
nak kihivóan neki rohan. A picador, mikor megközelíti, 
feléri, nagyot döf fanyelű, vasvégü lándzsájával a bika 
hátgerincébe, lapocka tájára, de csak olyan mélyen, hogy 
$ vér kibugygyanjon, anélkül, hogy nagyobb kárt tenne 
az állát testében, mert hiszen csak most kezdődik a 
viadal, most kezdik ki a bikát. A még teljes erejében 
lévő, fájdalmas szúrással, vérzéssel dühösitett bik% neki
megy erre a- lovasnak, ugf;.& lába táján éi% de ott a 
nagy kengyelbe és a lovasnak páncéllal födött lábszárába 
ütközik, emberben tehát hamafosan kárt nem tehet. A 
ló nem látja a veszélyt, melyben van, mert a lovas, a 
ló bekötött félszeme feléről fogadja a bika támadását. 
A ló sejti a szörnyű veszedelmet, hátrál, szinte reszket 
a szegény pára, ijedésében, a bika uj rohamot intéz és 
mind a két erős szarvát csaknem tövig bele döfi a ló 
hasába, egyet, kettőt ránt is abban. Eközben a bika a 
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lovastól uj szúrást kap. Erre még jobban felbőszül a 
vad és a halálosan sebzett, erejevesztett lovat egy ujabb 
rohanással feldönti. 

Olykor a bika, első támadásra, szügyén döfve dönti 
el a lovat, a picador együtt esik el vele. Ebben az eset
ben, melyről szólok, az összerogyó ló alá került a pica
dor s egyik lába oda szorult, nagyokat nyögött a sze
gény. Ember, a legnagyobb veszedelemben volt, kockán 
fordult meg az élete, mert a bősz vad, ádáz dühhel őtet 
vette most üldözőbe, s ha eléri, megtapossa, megdöfdösi, 
a szarvára tűzi, de a chulo, a vörös kendővel más irányba 
tereli a bika figyelmét, ott hagyta a lovast, lovat, a mely 
csakhamar elvérzett, első áldozat volt. 

Szolgák sietnek elő, kiszabadítják a picadornak az 
esett ló alá szorult lábát, kirántják a kengyelből, és 
ez, két oldalról vállukra támaszkodva, sántítva hagyja 
el a küzdő teret. Arca hirtelen megnyúlt, elváltozott a 
fájdalomtól. Baján, megesett a szíve valakinek talán? 
Nem. Mi baja esett? Kitörte a lábát? Szúrást kapott? 
Azzal a közönség egyelőre nem törődik, most nem kér
dezi senki. A holnapi nap mulatsága lesz majd erről az 
újságban olvasni, később tudakozódni, meddig feküdte 
az ágyat? 

Jön a banderillero (nyilazó), egészséges, leány arcú 
szép ifjú, szinte kár érette, hogy az életét ilyen veszély
nek teszi ki, de ő dicsőség után vágyik, a mit mi nem, 
ő azt annak veszi. Veszély van itt lépten-nyomon, mert 
ha nem tudja az alkalmas pillanatot kilesni és fölhasz
nálni, nem olyan gyors, mint a villám, a helyett, hogy 
ő tűzné a bikába a horgos végű pálcákat, őtet tűzi föl 
a bika, szarvára. 

Kedvence lehet a közönségnek, dédelgetik, eláraszt
ják kedvességgel, intenek neki, erősen biztatják. Mind
egyik kezében egy-egy, színes papírral fölcifrázott, mintegy 
háromnegyed méter hosszú pálcát tart, megfogja a végü
ket. A bika szarva felé irányítja. A chulok, feléje terelik 
az ingerült bika figyelmét. Ember és bika, egymásnak 
megy, azt gondolnók, mindjárt emberhalál lesz. Nem. 
A banderillero bámulatos ügyességgel, mind a két ban-
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derillát, vasvégü pálcát, kissé oldalra állva, elölről a 
bika szarvai között beledöfi, ugy a nyakszirt táján, meg
határozott rendes helyen s leggyorsabb mozdulattal félre 
libben azután. A bika fölrántott szarva csak levegőt bök, 
de a két banderilla, zászlócska, a hátában van. Magára 
szedte. A horgok erősen bele akadtak a húsába. A 
bika hiába igyekszik lerázni azokat, magából kihullatni 
a fájdalmas vérzést okozó szerszámot, csak nem sikerül 
az sehogyseni, belekapaszkodnak. Mesteri volt a szúrás, 
éltetik a remekelőt. A ehulo is Idején ott termett, hogy 
a vörös kendőjét meglóbálja a bika kigyulladt szeme 
előtt, hogy megváltoztassa annak második döfirányát, 
hogy a baiiderillerot félreugrásában fedezze, a bikát 
az utána iramodástól elterelje. 

A két banderilla az állat nyakszirtjébe fúródott 
és lefelé lóg, tartja az acél horog, nem esik ki, de a 
verődése az állat minden mozdulatára fájdalmat okoz. 
A bika, vért, erőt veszt, kiserkedt vére pirosra festi a 
porondot, jelzi merre jár, ugrik és bök, túrja kínjában 
a porondot. Karikában forognak a szemei. 

A bika nagyon dühös lesz, jobbra-balra rántja magát, 
a mint az ingerlő vörös kendővel tovább Izgatják. Ide-
oda száguld. Mindig a vörös színnek ugrik, nem az em
bernek, ennek néha alig kell egy kicsit félre ugrani. Az 
is megtörténik, hogy a felbőszitett bika a chulokat galamb 
csapat módjára szétugrasztja, azután neki szalad egynek, 
oldalba kapja, folytonosan üldözi, de a mikor már a 
kergetősdiben nagyon veszélyessé válik a ehulo helyzete, 
a ehulo se rost, futni — a las tablas felé — szégyen 
ugyan, de hasznos, átveti magát macska ügyességgel az 
öles fagáton, nehogy a bika utolérje, ahhoz szögezze. 
A bika még ott is keresi kiszemelt áldozatát, mikor az, 
a színkör és a nézőhelyek közötti szűk körfolyosóba ért 
s ott magát teljes biztonságban kezdi érezni. De a bika 
erősen döngeti a deszkafalat, ismételve neki rohan, 
kopog a szarva rajta erősen, gondolnók, hogy eltörik, 
kitörik a homlokcsontjából. A bika mérge határtalan, 
fölugrik a kerítésre, két első lábát túl is vetette már 
rajta. Most, kis időre, se előre, se hátra, hiányzik a zerge 
Vértesi Spanyolország Portugália 1' 
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könnyedség,. de azután, oda fenve nyálát, összeszedi 
minden erejét, erős támpontot talál hátulsó lábainak, 
testét hátrafelé nyújtja, neki rugaszkodik hevesen és 
súlyának a lendületével magát a kerítésen egész testével 
átveti. Nem volt tigrisugrás, de láttam, megtörtént, a 
mit nehéz elhinni. A körfolyosó keskeny utacskáján 
tovább üldözi az ellenfelét, a ki bevárja. 

A közönség, mely a második, még magasabb kerítés 
mögött teljes biztonságban van, riogatja sikolylyal, bottal, 
napernyő nyelével az erősen fölindult bikát, miközben 
a chulo elzárja a bika útját s a kerítésen egy oldalajtót 
nyit ki, azon ő maga elöl, az üldöző állat meg utána 
rohanva a színkör porondjára vissza kerül, a hol már 
több chulo vakmerő bosszantással várja. 

A bőszült, saját verejtékében fürdő bika kissé meg
nyugszik most, elbődül, szinte otthon, szabadabban érzi 
magát, hogy kikerült a szűk folyosóból, melynek falába 
csak ütközött a szarva és a fájdalmat okozó banderillák, 
maga pedig tehetetlen lett. Keresi a kijáratot, nem 
találja. De a csávából kikerült chulo, most már többed 
magával csakhamar eléje kerül s újból kezdődik az 
incselkedés a bikával, mely a lovakon kivül nem talál 
más áldozatot fölfort dühének. A lovak hasába mélyeszti 
erős szarvait, hol az egyiket, hol mind a kettőt, mikor 
az ereje még megvan, fölemeli a lovat, lovassal. 

A chulok, ezek a könnyen libbenő fiatalok, mindig 
a küzdtéren vannak, valóságos villámhárítók. A bikának 
villámot szóró szemét terelik mindig más-más irányba, 
nehogy kárt tegyen egy helyen. 

A bika, másik banderillerotól megint kap két ban-
derillat az előbbi kettő mellé kétfelől. Ujabb, nagyobb 
vérzés, de még mindig elég erős, dühtől tajtékzik. 
Hányja, veti magát, ráncolja a bőrét, hogy a banderillákat 
magáról lerázza, de az nem sikerül, a helyett, hogy szaba
dulhatna azoktól, még erősebben fúródnak testébe az 
acél horgok, nem szabadul meg azoktól, összeverődnek 
s a bika ugrásakor ég felé szállnak. 

Porond széléről, a deszkafal mellől, egy másik picador 
közeledik, tereli lovát a bika felé, a bikát vörös lepellel 



17* 



260 Spanyol bikaviadal. 

csalogatják a lovas felé. Nagyokat fúj, azután össze
csapnak, ember és a bika, A bika ujabb döfést kap a 
rövid hegyű pikával, mégis elég mély sebet a tarkóján, 
mindig mindent elölről, soha semmit hátulról. No, ennek 
a lónak ugyan neki ment most, irtózatos sebeket szakí
tott rajta, kiráncigálta szarvaival a lónak egész belsejét, 
olyan nagy pusztítást vitt véghez benne, pillanat műve, 
hogy a ló hasüregének egész tartalma a földre esett. 
Oldott zsákból igy hullik a takarmány. A szegény pára 
kínnal húzta maga után beleit, hátulsó lábával rá tapos, 
maga ránt még egyet rajta, kifordul a maradék is, ki
tépve, széttépve, és ez az undorító látvány, a közön
ségnek még tetszik is. Két kezembe temetem az arcomat. 
Unszolják a lovast előre, a mig bír a cavallo, de az 
állat gyorsan vérzik el és hamar összeesik. 

A lovas nem lehet elég ügyes, hogy páncélos nad
rágjában leugorjék a lóról sebtiben, mint a golyó által 
talált csatalóról lehet lepattanni, hanem együtt esik 
lovával, csak nézze, hogy olyan helyre essék, hogy a 
ló, testével fedezhesse addig, mig elő nem ugranak a 
chulok, hogy a bika, szarvára ne emelje. 

A chulok, a mindig készen lévő chulok, sok életet 
meiitenek meg a lebegtetett vörös posztóval, selyemmel, 
mert az legjobban változtatja meg a bika döfirányát, 
a vörös kendő lobogtatására ott hagyja az embert, lovat, 
áldozatát, hogy az ingerlő kendőt elkaphassa, pedig a 
feldiühösitett bikának a legkevésbé sikerül az, üres 
levegőbe döfköd. 

: A kimúlással küszködő ló ezenközben végig vonag
lott;; kinyújtott lábakkal végig terült a véres porondon. 

A fáradt bika még két horgos botocskát kap a többi 
mellé, mire elbődül rémesen. Nagyon véres már a 
a teste. Meg aludt már a vére azokon a sebeken, 
melyeket az első szúrások okoztak. Fájdalmas bőgéseket 
hallat 

Még egy ló került a porondra csakhamar. A pica-
dor, bika felé sarkantyúzza, oly irányban, hogy a bika 
ne őtet, hanem a lovát támadja, de ezzel már nem olyan 
hamar végezhetett a bősz, de immár fáradt állat, nem 
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is volt már a bikának olyan biztos a támadása, a lónak 
az ágyékába döfött, a combjában vágott egy nagy, cson
tig érő sebcsatornát. A ló vágtatna a lovasával ijedtében, 
de nem birja erővel, a vér lövel, patakzik belőle. A 
nyakán is van egy sérülés, hiába rúg ki az ép lábával, 
a bikát nem találja. 

Uj caballoért (lóért) lármáz a tömeg, mondjuk or
dítoz gégeszakadtából. Mozognak a legyezők. Más ca-
ballos! Más caballos! Vaya un toro bravissimo. Több 
lovat! Több lovat! hiszen ez egy bátor bika. Ha lovat 
nem ad az elnök, összeszidják. Elütve a kérésüktől: 
Tűzbe vele, azt kiabálják az elnök felé. így is elpusztul 
mintegy tizennyolc ló, minden bikára báromat számítva. 
Ennyivel könnyen elbánik egy dühös állat. Háromszor 
annyival is elbánnék, ha nem kap homlokonrugást. A ló 
sem adná olcsón életét, ha nem volna a szeme kötve. 

Ismételve legyen mondva, rengeteg sok ordítás hang
zott el a viadal alatt. 

A bika szájából dől a hab, fáradtan áll meg egy 
helyen, előbb megfeszíti a nyakát, azután leszegzett 
fejjel a lábával rúgkapál, porzik a porond, a hol vér 
nem nedvesiti. 

A bika/ testéből sötét piros vér szivárog, alá csöpög, 
folyik is a vére olykor. Fölissza a porond. Minden olda
lában négy-négy banderilla van, szinte zörögnek a fa-
nyelek, mikor a bika neki rugaszkodik valakinek. A 
szegény állat azt se tudja már, mi jobb neki, ha fut, 
ha áll, ha levágja a fejét, vagy ha toporzékol, kapar a 
lábával. Fájdalmasan elbődül. Nyakát szegte meg. 

Az elnök int az autoridad páholyából, elég már. 
A matadorra kerül a sor, kinek a kezében arabesz

kekkel cizelált kard. Olyan hajlékony, hogy görbítve, a 
hegye, markolatig ér. Ha újonc a matador, kíváncsiság
gal várják, némán fogadják. Ha ismert, neves a hős, 
sokszoros üdvözléssel, örömujjongással. A matadornak 
nem abban áll a hősiessége, hogy a kifárasztott, elbódi-
ditott, félig-meddig már elvérzett állatot leteríti, hanem 
abban, hogy a mikor a bika tekintetét állja, szíve ugy se 
dobogjon, mint a mikor táncol, hogy gyorsan fölismerje 
a bika természetét, mert ahhoz kell szabni az egész 
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eljárását, hogy ahhoz képest olyan halálos szúrást adjon 
a nagy állatnak, melyről a spanyolok azt mondják, hogy 
remek volt. Ha elhibázza, vagy többször kell az espa-
daval döfni, és nem a nyakszirten, tüdőn, szíven keresztül 
megy az éles, hegyes, hosszú tőr, van hangos kikaeagás, 
éles fütyülés és a gorombaságok szótárának a fejéhez 
vágása. Ez kijut minden szereplőnek, könnyen megkapja, 
ha nem vigyáz. 

A matador, ezúttal a kö
zönségnek kedvence, a híres 
Griierritta, a ki négy év előtt 
(1894) egy idény alatt, a mi 
pénzünk szerint 400.000 ko
rona tiszteletdíj mellett egy
maga 225 bikát ölt meg, ki
elégítette ezúttal is a vér
szomjas közönséget. Begya- r-
korolt mester, összesen már ••"•• 
addig 2142 bikát végzett ki 
818 viadalban. 

A halálos döfés sikerült, : "\ 
mint a spanyolok mondják, 
nagyon szépen sikerült. A L 
toro, melylyel szembe került 
a matador, mintha maga is 
érezte volna vesztét, szomo
rúan nézett maga elé. Nyála 
folyt, orra vérzett, forró lehetett a lehelete. Nincs meg 
az a kicsapongó bátorsága, melylyel eleinte futkosott, 
inkább menekülne, ha lehetne, ámde nincsen szabadulás, 
egérút semerre. Vesztét érzi, nyakát megszegi. Élve nem 
kerül ki innét az a bika, melyet beeresztettek. 

Részletesen mondom el, mint történt. A matador az 
autoridad bíboros páholya elé lép s az elnöktől enge
délyt kér a bika megölésére. Megadatik. Hideg vér. 
Fekete-tollas kalapját leveszi, kezét esküre emeli, hogy 
a bikát megöli, — vagy a bika őtet. 

A matador baljában, könnyű pálcán, a vízszintesen 
tartott muletán a skarlátszínű posztódarab. Ide-oda lobog-

Rafael Guerra. (Guerritta.) 
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tatja, A muleta, zászlószerü. Nagyságát meghatározta 
Romero. Ne legyen olyan kicsi, mint a seííorita zseb
kendője, de olyan nagy se, mint egy templom zászló. 

A matador jobb kezében van a Toleclo híres acél
gyárából kikerült tőrszerü, meztelen, éles spada, a rövid, 
biztos, vörös markolatú, —• mondom — mintegy két láb 
hosszú, egyenes, hegyes kard, melyet a bika feje irá
nyában vízszintesen előre tart. Azt előre tologatva, a 
biztos szemével megkeresi, nyakszirt táján melyik lesz 

a legjobb hely a 
mesterszúráshoz. 

Ember, állat 
szemében vad tűz 
lángja lobog. Em
ber, állat jobbra
balra topog, az 

egyik, hogy talál
jon, a másik, hogy 
elkerülhessen ha le
het. Annyi ember 
fészkelődéséből, za
jából nincs már 

semmi sem. Szo
borrá merevülnek 
az arcok, rezdülnek 
az idegek, ember

élet forog kockán. Szemben minden ideg, szíveknek 
hevesebb a dobogása, szinte hallszik. Páholyokban, szü
netet tart a lázas legyezés. 

A matador műértőleg figyeli meg a bika termé
szetét, ügyel minden legkisebb mozdulatára, szemének 
a járására, az ő szeme is a toro-n van. Először és utol
jára látják egymást. A matador lába gyökeret ver, 
mintha delejes álomba akarná ejteni az agyonhajszolt 
torot. Megáll az, áldozatot már nem keres, mintha ke
gyelemre várna. Tompa bőgést hallat, melyből a halál 
szól. Szomszédom az orrcsiptetőjét törli, párás lett az 
izgatottsága hevétől. 

Egy kis pihenés után, izmait feszítve, erő össze-



Spanyol bikaviadal. 265 

szedésével, végmegerőltetéssel, utoljára fölobbanó vad 
haraggal, hogy annál halálosabb döfést adhasson, neki 
vág a feldühödött bika az ingerlő matadornak, hogy őt 
és a vörös leplét szétszakítsa. A díszesen öltözött 
Guerritta is néhány lépést előre fesz oldalvást, igy kettős 
erővel mélyed a vékony, rugalmas, toledoi acélpenge a 
hatalmas állat lapockája körül a nyakszirtjén keresztül 
a szíve vérébe. A markolatig benne van. Első szúrással 
sikerült a tüdején is keresztül hatolni. Ritkán sikerül az 
ilyen mesterszúrás, ügyesség. Helyesen jegyzi meg Pékár 
Gyula, az útirajz írásban is jeles író, hogy fla bikaviador 
ügyességéhez képest, minden egyéb sport otromba kon
tárkodás." 

A halálba kergetett állat egy-két fáradt lépést tesz 
még előre, száján, orrán vér folyik. A kevéssel ezelőtt 
még erős toro, hörög, köhécsel, maga alá húzza két 
hátulsó lábát, lerogy és többé föl nem kel. Legyőzött, 
az agyonsebzett. Belsejét elöntötte a vér, patakként 
ömlik kifelé. Végkimerülés. Egy ember, a caeketero, a 
rövid tőrt, kegyelemdöféssel mártja vérébe. Feje, lába 
közé, az erős nyakáról lehanyatlik, nincsen hangja, elfo
gyott a lélekzete, vége van. Nagy tombolás keletkezik 
erre, harsány hangok jönnek ki a torkokból. 

Tapsolás, dobogás, örömrivalgás, kalapcsóválás, vi-
rágkoszoru, csokor, szivar, kalap, sétapálca, pénztárca, 
cukorkák ledobálása a siker lármájában, záporban. Nők, 
a páholyban ülő szeretők ékszerüket hajigálják neki, 
csipkefátyol fejkendőjüket, a bikaviadal részleteivel tele
rajzolt legyezőjüket érintésre nyújtják. A tetszés nyil
vánítás és az éltetés ezer nemével üdvözlik a nap hősét, 
kit, ha jeles, itt annyira, sőt többre becsülnek, mint egy 
államférfiúi. A legnagyobb művészekkel emlegetik egy-
sorban. Fejbólintással jelzik a köszönést. Nem hibázzák 
el az érintésre dobott tárgyak visszadobását. Büszke, a 
ki ruhájához érhet, boldog, a kinek kalapját fölfogta és 
visszaadta. Ha mesterileg, kardmarkolatig szúrta nyak
szirten a bikát, és a döfés egyszerre vált halálossá, le
vágják a bika fülét, oda adják neki, a mester meg 
tovább adja a kedvesének. Van eset akárhány arra is, 
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hogy elszakíthatatlan japáni papírra írt szerelmes levél 
röpül nemcsak felé, de a kisebb művészek címére is. 
Ritkán válnak megcsontosodott agglegényekké, a kik 
annyi nőt bolonditanak magukba, 

Hallottam egy törzstisztről, a ki elragadtatásában, 
aranygalléros kabátját teritette az espada lába elé. Spanyol 
láz. Már az igaz. ha az egész spanyol nemzet koldus
botra jutna, a torerok megmaradnának gazdag emberek
nek, mert a szegény és a vagyonosnak pénze, egyaránt 
gurul az ő zsebükbe. 

Ha valamelyik szereplő elhibázott valamit, nem csele
kedett megelégedésre, különösen, ha az espada nem 
talált halálosan, dolgavégezetlen kihúzni kénytelen a 
félig bedöfött kardot s újra szűrni kell neki, van gúnyos 
nevetés, kacagás, fütty és pisszegés, szóval hangossá 
lesz a színkör minden balsikerre. A spanyol különben 
is hajlandó a gúnyolódásra. Lefricskálnák az elvétőt, ha 
közel érnék. Ha kékül, ha zöldül haragjában, elfojtott 
dühében, nem bánják. Viszont a bikát is megéljenezték, 
bravó toro, mondták, ha dühe tetőpontra hágott. Le
pisszegték, mikor félénkségét árult el, gyávaságában 
kereste a kijáratot. 

A miket föntebb leírtam, ez csupán csak egy bikával 
való viadal volt. Következett utána kisebb-nagyobb válto
zással, öt bikával még. Ez volt az első, de már látni
való volt, hogy a lisszaboni bikaviadal ehhez képest 
gyermekjáték volt. Megvolt tehát az első jelenet. Talá
lóbban mondhatjuk fölvonásnak, mert következett utána 
a kivonás, kivonszolás, mert szomorú tárogató fúvására, 
négy, nagyon fölcifrázott öszvér, szerszám díszek csörge-
tésével rohant be azután, kantárszáron vonva maguk után 
a kisafát. Erős horog csavarok voltak abba erősítve. 
Hurokra kötötték az elesett lovak nyakát vagy az össze
kötőt négy lábát, és erős kötéllel a horogra erősítették 
a hullákat. Némely lónak a gerince már ugy meggörbült 
a nehéz munkától, hogy a négy lába csaknem összeér. 
A tiropar átvette a lovakat. 

Cserdül az ostor, vígan indul meg a lármás hajsza, 
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és egykettőre, kampós rúdon kint vannak a gebék, mert 
értékes jó lovat, nem használnak erre a célra. 

Egyenletes az öszvérek járása, hajtása, mert a kisafa 
érintené az inaikat. A bojtos és tarkán fölszalagozott, 
apró zászlókkal földíszitett öszvérek fordulnak, vágtatnak 
befelé s a bika szarva kerül hurokra. Kivonszolják 
sebtiben. A porban mély árkot szánt a szarvával. 

Egy negyed óra előtt került ide az életerős állat, 
éppen, teljesen, s ime, a zaklatott állatban elállt már a 
vérkeringés, megszűnt a lélekzet vétel. Szemmel volt 
látható, a mint gyorsan, egyre jobban összeesik. A kik 
az állati lelkekben olvasni tudnak, sokat tanulhatnak. 

Az összemarcangolt lovak bőre nem ér seramit, de 
az elesett bika húsának a föltagolását várja már a 
szegénység. Olcsóbban mérik, fogyasztási adó se jár 
utána. 

Mondják, hogy a fölingerült állat húsa jó. A szegény 
ember, a véres helyekhez dörzsöli pokrócból álló lábbeli
jének talpát, hogy tovább tartson az. 

A spanyolok elpusztítanak évenként körülbelül ezer
kétszáz bikát, ötezer lónak az áldozatul dobásával. 

A véres foltokat fölhintik, elgereblyélik, a vértócsá
kat homokkal itatják föl. A vér eltüntetve, a vérszag 
maradva, a másik, következő bika erezi. 

A rövid szünet alatt gyufát lobbantanak és szivar
kára gyújtanak a szereplők. A második bikát beeresztik. 
Uj küzdelem. Szemtől szembe, észrevétlenül vagy orvul 
semmi sem. Lefolyása ugyanaz volt, mint a melyet leírtam. 
Nem is lehet más, csak a küzdők váltakoznak, jönnek 
az uj erők. Megkezdi a banderillero, előjön a picador, 
mindig szem előtt a chulo, végre végezni jön az espada. 
Minden bikaviadalban három főszereplő van: a picador, 
a banderillero és az ölő. Szúró, nyilazó, kivégző. Három, 
négy ló, csont-bőr gebe, mint uj áldozat. 

Nem nézhettem soha végig az egész előadást. Egyre 
erősebb lett az ütér lökés. Szívem hevesen kalapált, 
szúrást éreztem a halántékomban. Ez nem nekem való 
mulatság. Az idegszálak nagyon megélénkültek, a lélek
zet apadt. Gondoltam egyet s levert lelkülettel elhagyni 
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iparkodtam a kegyetlen vérengzés helyét. Spanyol szom
szédaim csodálkoztak azon, hogy az ő legnagyobb mulat
ságuk engem tovább nem érdekelt, pedig most jön még 
a java, mondogatták. Erre is van nekik kifejezésük. 
Corazón de manteea — mondják^— a mi annyit jelent 
magyarul: vaj szívű. Nem bánom. Őrült spanyol, gondolom 
én. Megköszönöm a szíves tartóztatást, a mit láttam a 
spanyol bikaviadalból, elég nekem ahhoz, hogy róla meg
alkothassam magamnak a teljes fogalmat. Nem kértem 
volna többet belőle és föltettem magamban, hogy bika
viadalt többé nem nézek meg. Meg is tartottam vala, 
ha Sevillában össze nem kerültem volna három, lissza
boni ismerősömmel, a sajtókongresszusról Spanyolország
ban utazgató írókkal, a kiknek kérésére, kedvére, elmentem 
még egyszer, azzal a kikötéssel, hogy akkor hagyhassam 
ott, a mikor — legjobban fog esni az, más szóval, mikor 
a hátborzongatás kezd elfogni. 

A sevillai bikaszínkörben még borzasztóbb dolgokat 
láttam, hiszen tulajdonképp ott van a lidia (bikaviadal) 
ősi hazája. 

A bika váll-lapockájába szalagrózsák vannak tűzve, 
szalagos bokréták. 

Egyik küzdő, rúdon fölemelkedve, átugrotta a bikát 
két szarva között, mikor a bika neki ment. Másik, megáll 
háttal a bika felé. Mégmásik a bika két szarva közé 
ült a bika fején. Hogyan és milyen ügyességgel került 
oda és onnét le? azt egy-két gyors tekintettel észre
venni se lehetett. Valamint azt se, mikor helyezték 
vissza a ló beleit, várták be nagy öltésekkel a tátongó 
nyilasokat vagy tömködték ki szalmával a ló hasába 
ütött sebeket. 

Hallom, képekről látom, másutt még kutyákkal is 
ingerlik a lustább vadat, a mely azonban nem rest arra, 
hogy ezek közül egynehányat a szarvára kapjon, föl
dobjon a levegőbe, azután megtaposson. Kerékpáron is 
rohannak a bika felé, miközben megsebzik. Olvasok elég 
szerencsétlenségről is. A bikaviadalról szóló újság hiven 
hozza azokat. 

Ujabb időben, hogy vasúton könnyebben szállíthatók 
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a bikák Madridba, Sevilla veszt a jelentőségéből bika
viadal tekintetében, de azért meg vannak neki is a 
hősei, kiket lelkesüléssel, bizonyos kegyelettel emleget 
a nép. Kitűnő viadorokat adott Sevilla" Madridnak, ki
tanult, fölötte ügyes egyéneket. Valamiként a művészek, 
a dicsőség lépcsőjén, ők is fölebb-fölebb hágnak. A spanyol 
ember szemében, bikaviador, a legnagyobb művész. 

A bikaviadal Madridban, melyet én megnéztem, 
vasárnap tartatott. Délelőtt a nyitva levő madridi temp
lomokat néztem meg és mondhatom sok embert láttam 
azokban. Jámbor volt a kinézésük, ájtatosan imádkoztak, 
sok férfi, térden. Még azt gondoltam, ha az emberek, 
hitükbe zárkózva mind a templomban vannak, ki lesz 
délután majd a hajmeresztő bikaviadalon. Talán mind 
ott volt. A templomban ég felé állt a szemük, a corridán 
lázban égett az. A templomban azt gondoltam róluk, 
hogy galambielküek, a mely áhítatba merült emberek, 
itt arról győződtem meg, hogy a vérben gyönyörködnek. 

Véltem, az amerikai verességük után szomorúak 
lesznek, a spanyolok. Meg se látszik rajtuk, csak a 
gyászoló anyák szívében rág a bű, gyermekek elvesz
tését fájlalják. 

Különös, hogy a legjámborabb polgáremberek, az 
illatszeres gyenge női teremtések, kikről vélnők, hogy 
a csirkét se tudnák leölni, a legnagyobb szenvedélylyel 
nézik végig a viadalt. A lágypilláju madonna szemek, 
hogy kimerednek! Előadás után, kifelémenet, fehér zseb
kendőjüket mártják a bika vérbe s elteszik azt emlékül. 
Gyermekek, képüket kenik be a porondról fölszedett 
bika vérrel. Azokhoz a torerokhoz akarnak hasonlítani, 
a kik véresen kerülnek ki a küzdtérről. Ezeket a külö
nös dolgokat nem láttam, hallottam. 

A spanyolok, dacára hogy megszokták a vért, erős 
bort is isznak, bicskázás náluk még sem fordul elő. A 
véres játékukkal, kétségkívül, személyes bátorságnak a 
jelét adják, a bátorságot akarják a néző közönségben, 
a nemzet fiaiban fölkelteni. 

Ezek hallatára, láttára, lélekbúvár! a ki hiszed ma
gadról, hogy jól ismerered az embereket, állj meg, és 
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az ellentétek egybevetésekor gondolkozzál! Hősiességet 
látsz-e? a bikaviadalban, vagy az emberi természet el-
vadulását ? 

Nekem megállt az eszem, és nem tudom fölfogni, 
miként gyönyörködhetik valaki ebben a megrázó játék
ban, a melytől én irtózom. Adj Isten, sose lássam, le se 
írjam többé, róla ne is- olvassak. A mi eddig volt, tanul
mány kedveért volt, A bikaölő spanyol népnek való ez 
a mind végig izgalmas, kegyetlen torna, nemzeti mulat
ság. Meg is ölnek évenként sok bikát a spanyol váro
sokban, az arányt tudjuk már, mennyi ló kell hozzá. 

A corrida, ember és állat közötti küzdelem végez
tével ismét megélénkültek az utcák, terek, sétaterek. 
Hogyan volt? Kérdésekre elmondják az otthon marad
iaknak, mint mi valamely színdarab cselekményét, hasonló
képpen elmondják, ki, hogyan játszott. Van arról vitat
kozás, hogyan és miként kellett volna! Egész este a 
lidiáról van a beszéd, Kíváncsian lesik a szót, a nők, 
Lidiák és Máriák. 

A madridi nőkről nagyon elágazó véleményeket 
hallottam, olvastam. Többen, igen szépeknek mondják 
őket, mások nem nekik adják a pálmát. Mind a két 
vélemény megáll egy kis megkülönböztetéssel. A viadalon 
annyi kiváló, föltűnő szépséget lehet látni, hogy sehol 
máshol a színházakban, legyen az bármilyen nagy város. 
Lázban ég az arcuk, rózsa nyilik képükön. Csak az a 
kár, hogy a virág gyorsan hervad, todo passa, minden 
elmúlik. 



A bikaviadalról. 
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— Montes a híres bajvívó. — Több is van. 

f z izgató látványossághoz szokott spanyol nép
nek, ide értve a legelőkelőbbjét is, bikaviadal 
a legnagyobb-, valóságos nemzeti szenvedélylyé 
vált mulatsága, kedvtelése. Nem hagy alább, 
dacára a pápa és a kormány időnkénti tilal

mának, papok beszédének, erkölcsbírók írásának, sőt az 
is megnézi a véres színjátékot, a ki ellene beszél. Ott 
vannak azok is, a kik vizet prédikálnak és bort isznak. 

Amadeo király azért lett népszerűtlen, mert a bika
viadalt eltörölni akarta. Fölzúdult a közvélemény ellene. 
Porradalom tört ki, mikor a keze belenyúlt a nemzeti 
élet lelkébe. A spanyol nemzet azt hiszi, hogy szétzül-
ledne, ha megfosztanák ettől az erős jellegétől. Háborit-
lanul folyik azóta a viaskodás, húsvéttól szt. Mihály 
napig, minden vasárnap. 'Arról is hallottam, hogy a 
sevillaiak egyik Mária, ünnepen, a corridát Mária tiszte
letére rendezik. Különös fölfogás. Talán kiengesztelést 
céloz ? 

Az se rossz, hogy bikaviadalukban, emberbaráti sze
retetet mutatnak a spanyolok, az által, hogy a corridák 
tiszta jövedelmét szegény embereknek szánják, többnyire 
a kórházaknak juttatják. Van Madridnak magának tizen-
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nyolc koródája. Corrida, koróda, szavak hasonlatossága. 
Van az ugy, hogy corridából, koródába! Némely kórház
nak magának is van bikaszínköre, melyet bérbe ad. 
Ha a 16—18 ló nem is, de a bikák drágák, a szerep
lőknek pedig uri a fizetése, a bikahősé meg olyan, 
hogy híreskedhetik vele. Egy viadalért tiz ezer pesetát 
szokott kapni egy neves matador. 

A spanyol népnek annyira vérében van ez a nemzeti 
mulatsága, hogy Madridban, az utcán, gyermekeket láttam 
bikaviadalosdit — mint nálunk katonásdit — játszani. 
Egyik, négykézláb gyerek, fejére illesztett szarvakkal 
adja a bika szerepét. A másik, botot szurkál annak 
hátába. Többnyire a nép fiaiból kerülnek ki a torerok, 
de azután meggazdagodva, első emberek lesznek, meg-
híva, a király asztalán esznek. 

Zeneszerzők, híres espadáknak, a közönség kedven
ceinek az arcképével adják ki a szerzeményüket, a 
kereskedők, áruikat, vásznukat, cukrászok a cukorkáikat. 
Gyufa iskátulán, iskolás fiu tarsolyán is a toreroknak 
képe van. 

Arra is van eset, hogy ügyvéd oda hagyja irodáját 
és a tauromaquia művészetére adja magát. Louiz Mazzan-
tini az. 

Ne gondoljuk, hogy a spanyolok abba fogják hagyni 
a véres játékukat, hiszen már Déli Franciaországba is % 

átharapódzott a bikával való viaskodás, láttam Bordeaux-
ban egy nagy színkört, melyben évenkint 4—5 viadalt 
tartanak. A különbség csak az, hogy itt a bika szarva 
bekötözve és hogy porhintés okából tiltva van a bikát 
megölni. De azért mindig megölik, ráfogja a matador, 
hogy csak véletlenül történt az, vagy kényszerűségből 
ölte meg a bikát, különben neki esett volna baja. A 
mentségnek ötszáz frank bírság lefizetése mellett mindig 
helyt adnak, s igy az emberek akarva csalják meg ma
gukat. Mundus vult decipi. 

Dél Amerikában is elterjesztették a spanyolok, nem
zeti játékukat. Mexicoban is tartatnak bikaviadalok. 

Panem et circenses, kiabálták régen. Ma is circus 
után vágyik a nép, de a civilizált világ más alakban, 
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kiállításban akarja azt. A mi akkor mulatság volt, attól 
elfordul a mai jő izlés. Az embernek a vad állatokkal való 
viaskodását, ma már nem nézné meg senki. Fenmaradt 
csak néhány országban a bikaviadal, maradványaként a 
római régi játékoknak, melyekben ízlés nincs, undor van. 

A hol nincsen bika, avagy pénz nincs arra, a kakas 
is megteszi. A spanyol, vért akar látni, ez neki az élet
eleme. Sajnálom, hogy ismeret gyarapítás végett nem 
láttam, de elbeszélés után írom, hogy a kakas viadalnak 
is van picinyitett színköre, sőt a szentek tiszteletére is 
rendeznek peleas de gallos, kakasviadalt. Ad normán 
bikaviadal, rendezkedés, szabályok betartása, jelen van 
a hatóság. Fogadások történnek, zsivaj, örömujjongás az 
egymás ellen uszított szárnyasok vérzésekor, testben 
megcsonkításakor. A taraj nemcsak vértől ázik, de le is 
harapva, a küzdőtéren fekszik. Ugy is vau, hogy a 
viadalra tenyésztett kakasok taréját már fiatal korukban 
levágják, hogy viadalkor bele ne csimpaszkodhassanak. 
Végre a legyőzött maga is elterül, mikor mindkét szárnya 
vesztette az erejét, csonka, bénult lett. A győző rajta 
tapos, szemét kivájja, ha még nem vesztette volna világát 
a viadalban. Az egyik halott, a másik halálra sebezve. 
Jön a másik küzdőpár, de az embereknek nem jön meg 
az eszük, a kegyetlen játék újra kezdődik. Olvastam 
egy híres küzdő kakasról, mely harmincegy ellenfélt 
győzött le. 

Plinius történetíró emlékszik már a kakasviadalról. 
Themistokies honosította meg, a ki két kakast látván 
egymással küzdeni, katonáit alkalmilag arra figyelmez
tette, hogy ime, ezek csak azért harcolnak, hogy egyik 
se akarja magát gyáván megadni. A vezér beszéde 
hatott és a görögök legyőzték a perzsákat. 

Az ókor hagyománya a spanyol bikaviadal, görögök
től, rómaiaktól ered az. Bajvívók viaskodtak a rájuk 
szabadított vadakkal, Nero színkörében keresztényeket 
dobtak fenevadak elé, közé. A spanyol bikaviadal tör
ténete visszanyúlik a Krisztus utáni ötödik századba. 
Egy csapatvezér, Aetius vagy Littorius, az Ibériai-félszi-
Vértesi Spanyolország Portugália 18 
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geten, nehogy katonái a békében elpuhuljanak, a bi
kával való küzdést rendelte el. 

A mórok nemcsak a lovagjátékokat kedvelték, de 
a bikaviadalt is szerették, abban mégis emberségesebbek 
voltak, hogy a bikát nem ölték meg. Ben-Zayad Tarik 
vezér, harcosainak a vadságát bikaviadalokkal növelte. 

Kezdetben, a XV. századig csak előkelő személyisé
gek, bátor, vitéz, nagy tisztségben lévő embereknek 
volt a kiváltsága az, hogy Spanyolországban, fegyver
gyakorlatból, vagy a királyi ház ünnepségeinek alkal
makor viaskodhattak a bikákkal. 

V. Károly terjedelmes életrajzában olvasom, hogy 
ő is megküzdött a bikával Valladolidban, azon alkalommal, 
mikor fia, II. Fülöp néven utóda, született. íme a nagy 
is, a XVI. század legkitűnőbb fejedelme. Hiába jött az 
Evangélium a Korán után. 

Mikor még a Jaramma folyásának mentében nevelték 
a legvadabb bikákat, Aliater khalifa, nagy ur Madridban, 
bikaviadalt tart, hogy lássa azt az asszonyok legszebbje, 
az ő ékes gyöngye Zaida, és gyönyörködjék abban annak 
a nővére is, a másik ékes virág, bűvkörében imádójával, 
az ifjú Audallával. 

A bősz bika leszereli a hősöket, agyonszúrja a khali
fának két szép lovát, elfolyt nemes vérük. Nem mer 
senki közeledni a halált osztó állathoz. Egy keresztény 
lovag jelentkezik azután. Előkelőség a tartásában, bátor
ság a szemében. Minden figyelem felé irányul, megsaj
nálják, féltik ifjú életét. 

Heves a küzdelem, ember és az állat közt. Csend, 
némaság az ajkakon. Mindenki a pillanatok fordulatainak 
a hatása alatt áll. 

Győz a vitéz, ezer torokból hangzik egyszerre az 
éltetés. A nők, virágot szórnak elé, szerelmes pillantá
sokat vetnek felé. 

Az ismeretlen, lándzsájának hegyére tűzi a bikának 
a cifra díszét és a szép Zaidának a lábaihoz leteszi, 
anélkül, hogy a khalifát egyetlen tekintetre méltatná. 

4 
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Eléri szerencsésen a biztos helyet, a hol várták már 
az utána aggódó társai. 

Ki volt a hős? 
Híréből ismerjük már. 
A lebirhatatlan erővel harcoló Cid, a Campeador, 

Rodrigo de Vivar. 
Madonna képénél esküszik kardjára, hogy addig 

nem nyugszik, mig a khalifát le nem győzi, Madridot be 
nem veszi. Hosszas és nagy ostrom után 1085-ben vissza 
is foglalta kasztiliai VI. Alfoznak. 

így olvastam ezt jórégen egy ugyancsak régi év
könyvben. A bikaviadalról írván, fölhozom. 

Azokon a lovagjátékokon, melyek bikaviadallal vol
tak összekötve, a bikát szigonynyal vagy lándzsával 
szúrta le a vitéz. Ugy is volt elég eset, hogy nem a 
vitéz, hanem a bika szúrt. 

Egy ilyen ünnepély alkalmával, (1512) mondjuk játék 
elfajulásával tiz, nemes lovag vesztette el az életét. 

Később kiképezett, begyakorolt egyének vették át 
a lovagok szerepét, több vérengzéssel ugyan, de hiva
tásos mesterségüknél fogva kevesebb veszélylyel az 
emberre nézve, noha azért mindig kijutott ebből is. 
Addig jár a korsó . . . torero . . . 

Madridban 1749-ben épült az első rendes színkör. 
Az andalúziai Rondából való Prancesco Romero alapí
totta meg a XVIII. században az eddigi szilaj és vad 
kergetőzés helyett a bikaviadalok mostani sorát, rend
szerét. Ronda dolog biz az a mi szemünkben, de sok 
pénzt hozott neki. Péter nevezetű fiának is, a kiről 
olvasom, hogy az általa összetoborozott quadrillában 5600 
bikával küzdött meg. Iskolát nyitott Sevillában, tanár-
kodott benne. Az iskolát VII. Ferdinánd (1830) ünnep
séggel nyitotta meg. 

A torerok kiképzése fiatal, — novillo — három
négy éves bikákkal történik öldöklés nélkül, bekötözött 
szarvakkal. Csak ezután kezdenek mindsürübben szere
pelni a színkörben, mikor megjön a merszük. Műkedvelők 

18* 
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Is küzdenek fiatal bikákkal Ezek közül többen váltak 
már be jeles toiTeadores-nek* neves bikahosöknek. Bika 
is, csak ezen gyakorlatuk után. idomítva* hat éves 
korában akkor léphet (I) föl a eorridában, ha elég' fürge, 
futni;, ugorni tud, haragos, nagy a vadsága, robanósága, 
mérkőző ereje, ha ügyesen döf s nem mutatott a gya
korlatok alatt félénkségét, nem árult el ravaszságot 
gyávaságot, szelídséget. Utolsó esetben ökörnek nevezik. 

Egy kis szelídséget, röppentyűvel, gyújtóval fordí
tanak cl üli ősségre. A banderillo tüzes nyila nem csak 
rémit és kínoz, de dühbe is hozza a békésebb természetű 
állatot. 

Praneesco Montes el Paquiro nevét többször hallot
tam emlegetni, mint az első miniszterét. Hajmeresztő 
dolgokat vitt véghez. 

A nevezett, mi volna más ? mint híres bajvívó. 
Madridban föltűnt már az első szereplésekor. Tanul

mányozta az állatban a természetét. Kitűnő állatismerő 
volt és tenyésztő. Diadal volt az élete. Föllépte nép
ünnep volt. Hírlapok magasztalták, költők dicsőitették. 
Lázban égtek művészetétől az emberek, testületek fogad
ták. A mi késik, nem múlik. 1850-ben, a tüzes bande-
rillákkal földüliösitett bika keresztül szúrta az oldalát 
és kétszer levegőbe dobta, fején, mellén megsebesítette. 
A bajt kiheverte, meggyógyult, de már föl nem léphetett. 
Meghalt vérmérgezésben 46 éves korában. 

Montes, nem csak a viadalban volt nagy ember — 
spanyol fölfogás szerint írok — de a Sierra Moréna 
erdeiben is forrt a vére, mikor lóháton hurokkal fog
dosta a bikákat. Megjelenése, szinte félelembe ejtette 
a vadakat, szemének a szikrázása megbűvölte azokat, 
elvesztették ellenálló képességüket. Csapatban nem bátor 
a bika, fut, miként a kosok csapata, valamennyi, egy 
után, ha veszélyt lát és megriad. Dübörög a föld, a 
merre a sötét árnyék vonul. A pányvakötéllel remekelt, 
elfojtja az erős állat lélekzetét, az megremeg. Csapkod 
a farkával kínjában, mikor a kötél oda szorítja nyakát 
a fatörzshöz. 
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Több kitűnő viadornak van érdekes életrajza. Men
tesé csak egy a sok közül. Az újfent említettem Maxzan-
tinl 8500 bikát ölt meg\ í-50 éven tűi már bikaviador. 
Két milliónyi vagyont szerzett, a többit elvitték rosszul 
végződő üzletek. 



XXXII. 

Escorial. 
(San Lorenzo el reál de la Victoria.) 

Szegény, kiránduló helyekben. — Az Escorial híre. — A világ egyedüli csodája. 
— Óriási nagy. — Alig találom. — Hadaró. — Sok a Rodriguez. — Ariadne-fonál 
kellene. — Labdának látszik. — Hány emeletes ? — Neve. — Szt. Quentinnél. — 
Fogadást tett. — Császár a barátok közt. — Művész lelkek meghiva. — A király 
kőtrónja. — Tizenhetedfél millió peseta. — Köcsoda. — Honnét legszebb ? — 
Angol kert. — Résen át meglátom. — Aranyozott bronz volt. — Király-udvar. — 
Hat zsidó király, köbén. — A hol a királyok nyugszanak. — Álltam koporsóik 
mellett. — V. Károly hullája. — Kórus. — Óriási oszlopok. — Füzet, művészek 
nevéből. — Értékes márványok. — A két imádkozó csoport. — Don Carlosról. — 
A hol a király ült. — A lepantoi győzelem híre. — Űzték volna a törököt. — 
Méteres imakönyvek. — Celini Krisztusa. — Vérző ostya. — A könyvtár neveze
tességei. — Tullőt a célon. — Lesz számolkodás. — Könyvek, melyeknek lába 
támad. — II. Fülöpről. — Nyolcadik világ csoda. — Királyi lakosztály, fényes, 

egyszerű. — Elve elrothadt. — Templom és kaszárnya. 

^ ^ ^ ^ f e adridnak, a mondva csinált fővárosnak sivár és 
^ ^ ^ ^ ^ / homokos a környéke, sivatagszerü, nagyon 

a^W§W^ csekély termékenységi! a talaja s igy szegény 
^ ^ ^ # ^ a kiránduló helyekben. Szóra alig érdemesek 
^ * * azok, annál kevésbé arra, hogy az utazó, idejét 

mulassza megtekintésükkel Ötven kilométerre kell men
nünk, hogy valami nevezeteset találjunk, de Bscorialban, 
Aranjuézben megtaláljuk ezeket a gyepszigeteket, zord 
terméketlenségben a zöld foltokat a köves, szürke ta
lajon. Az egyiket Madridtól éjszaknyugotra, a másikat 
délre. 

Belefáradva a főváros zajába, fölkerestem mind a 
kettőt, hova a madridiak unottság esetén járnak ki, vagy 
a mikor az izgató látványosság után akarnak megpihenni, 
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főleg pedig akkor, mikor a városban fulladt, mozdulatlan 
a levegő, negyven, fokos Reaumurrel perzsel az izzó nyári 
nap, szórja könyörtelenül a sugarait. 

Lássuk a Sitios reales közül az elsőt, a hol a spanyol 
udvar az őszt tölti. 

Messze száll a híre az Eseorial épület rengetegnek, „a 
királyi Lőrinc zárda, a győzelmesének. Nem találok nagysá
gára kifejezőbb szót. Hogy az olvasót tájékoztassam erről 
a Vatikán szerű építkezésről, már elöljáróba megjegyzem, 
miszerint ennek az egymagában álló, nyolcadik világ
csoda számba menő, rendkívüli nagy és tömör kőépIllet
nek, sőt mint Santos elragadtatásában mondja: a világ 
egyedüli csodájá-nak, tizenöt kapuja van, tizenhat udvara, 
nyolcvannyolc kútja, kőfalában kívülről ezerszáztizenegy, 
bévülről ezerötszázhatvankét ablaka, ezerkétszáz ajtaja 
van. Tehát olyan óriási nagy, hogy nyolcvanhat lépcső 
följáráson emelkedve, ereszkedve, százhatvan kilométer 
hosszú utat kellene megtennünk, ha az 500.000 négyszög 
láb területet elfoglaló roppant nagy épület minden he
lyiségébe bemenni akarnánk. Négy nap kellene ennek 
megjárasához. A méretekről és arányokról egyelőre csak 
ennyit s he rohanjunk be egyszerre az ajtóval, mikor 
annyi a kilincs és a tolózár. 

Mikor eltűnt a napnak fénye s mogorvára vált az 
idő, ide űzte-hajtotta a nyugati szél a szürke felhőket, 
csurogtak az ereszek. Fojtó, homályos időn, mikor a 
nedves, őszi, hideg, párás levegő mellre nehezedik s 
muszkanáthát lehet kapni, csatakos cipőben korán reggel 
járok, sülyednek lábaim a nyirkos, tapadó földön. Az 
eső fölmosta a kocsiutat, tenyérnyi ég se látszik. Útba
igazítás nélkül alig találom meg a főbejárast. Mint fáktól 
az erdőt, falaktól a házat nem látom. Oldalba kap több
ször a goromba, éles szél, mely a közeli szomszédságból, 
a Guaderramaról szaladt le. Ismerem a jó (!) hírnevét 
Madridból, sokat beszélnek ott róla, jót nem. Sokakat kész
tet szaggatott, száraz köhögésre. A hegy, hamar fölveszi, 
leteszi a köpönyegét. Hideg szelek a lakói, hideg-szokott 
bokrok a díszei. 

Csakhamar mellém szegődik egy idegenvezető, köny-
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nyü lépésű fiatalember. Megtetszett, mert mozgékony. 
Pamut ruha, carbonari köpönyeg van rajta, Rodriguez 
a neve. Sokan viselik ezt a nevet Spanyolországban, 
nagyon sokan. Csötlünk-botlunk, Rodriguezbe ütközünk. 
Kerülünk, fordulunk, Máriára akadunk. Ez meg a leg-
elterjedettebb női keresztnév Spanyolországiján. És ha 
már nem Mária, akkor Animeiaeión, Asunción, Dolores, 
Carmen vagy Rosario, sőt — egy búcsújáró helyről: 
Rocio. 

Kérdezem a vezetőmtől miféle nyelveken beszél, 
tud-e olaszul vagy franciául ? Több nyelven is tudott kér
désemre helyes választ adni, de a mikor elkezdett be
szélni, magyarázni, darálni, valamennyi nyelvet, a mit 
tudott, ugy összekeverte, hogy a szóáradatából ki kellett 
hámozni azt, a mit megtudni akartam. Az emberkének 
a tudása is fölületes volt, M-hózott, többször kellett iga-
zitólag közbe vágni. 

Előre láttam, hogy vezető nélkül, ebben az épület 
tömkelegben, a legjobb tervrajzzal is ugy eltévedek, 
hogy azt se tudnám, hol van lent, hol van fönt? Hol 
vannak a bemenetelek, hol a kijáratok? Hisz már az 
indóháztól befelé az Escorial faláig, a terjedelmes Prin-
cipe-parkban is elkelne egy kisebbszerü Ariadne-fonál. 
Magában az épületben több is kellene. 

Nagyon sok részletből áll az, a mi a derékszögben 
álló falakon bévül van, mert ezeknek a cifrázat nélküli 
falaknak a hossza kétszáznegyven, szélessége száz
kilencven méter. Minden sarkon nyúlánk, csúcsban vég
ződő vaskos torony, lábai a rostélynak, mig a belső 
épületek adják ki a rostnak rudait. Középtájt a templom 
bejáratánál két felől még két nagyobb torony, mögöttük 
középen a köralakos, lámpás nagy kupola. Ide jegyzem 
róla az adatokat. Az alulról labdának látszó, de két 
méter átmérővel biró, 1500 kilogram súlyú üres gömbön 
áll a kereszt 95 méter magasságban. Ha nem kellene 
erőmet kímélni, fölmennék a leghegyibe, ha nem is ki
látást élvezni, de mintegy madártávlatból nézni az épület 
belső elágazását, a rostély formát. Pótlom ezt, annak 
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magasáról fölvett egy jó képpel, jól gyarapítóm vele 
ismeretemet az Eseorialról. 

Hány, emeletes az épület? Képről se tudom meg
mondani, mert egyes részei az épületnek, a bejárásoknál 
magasabban szöknek föl, de ugy a rendes magasságban 
négy emelet van, a négyszögletesen tömör sark tor
nyokban azonkívül még négy sor ablak van, egyéb 
magasságokon, kiugrásokon is még néhány. 

Escorial. Honnét ez a név? Casiri arab szóból, mely 
sziklás helyet jelent. Kimerített vasbányától is származ
tatják ezt a szót. Valóban sziklás erre mindenütt, a 
Guaderrama hegy lejtőjének megkövült hullám világa. 
Ebből a kővilágból faragták ki a Reál Sitio-t, vagyis 
Reál Monasterio de San Lorenzo del Eseorial-t, állították 
össze a granitszilárd épülethalmazt. 

A zárda palota története? 
II. Fülöp, a hatalmas, gazdag spanyol király szt. 

Quentinnél a franciák ellen csatázott. (1557. aug. 10.) 
Tüzérsége, fényesen győző serege egy templomot rom
bolt le szt. Lőrincz napján. Szt. Lőrinc Oscaban, a mai 
Huescaban született, tehát spanyol származású római 
katona volt. Megtért a kereszténységre 258-ban s már 
261-ben tüzes roston vértanú halált szenvedett Velen-
tinian alatt. 

A király az alkotás korába jutva, ünnepélyes foga
dást tett, hogy az elpusztított templom helyett, zárdával 
kapcsolatosan épit helyette egy másik nagyobbat szt. 
Lőrinc tiszteletére és a templomban, királyi családjának 
és házának sírboltot csináltat, életében pedig magának 
kellemetes nyári tartózkodási helyet, a hol menedéket 
talál az élet zaja ellen. Templomot épit atyja kíván
ságához képest, mint hajdanán Salamon zsidó király 
cselekedett. 

Abban a vallásos korban, királyok és előkelőségek 
keresték az egyházi atyák társaságát; több esetben, 
megunva a világ dicsőségét, beléptek valamely egyházi 
rendbe vagy fölvétették magukat valamely szent gyüle
kezetbe. V. Károly, a nagy és hatalmas császár, II. 
Fülöpnek — kiről szól az ének — atyja, az is zárdában 
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végezte életét. Érezve a kor súlyát, két évet töltött 
vezekelve a san justei Jeromos-barátok között. 

Két évig kerestek az épületnek helyet s megtalálták 
azt Escorial falu mellett, Madridtól nem messze, (50 
kilométer), a világ zajától távol eső csendes helyen. 

Epitö mesterek, művész lelkek nieghiva, belföldről, 
külföldről, főleg Olaszországból, a művészet hazájából. 
Számvetésben járatos iparosok sokasága mozgósítva. Az 
előmunkálatok megkezdődnek. A király, egy ötlettől 
megkapatva, maga készíti a terveket, többször kontár
kodik bele olyan dologba, melyhez mások, nálánál jobban 
értenek, de az épitő mesterek állják parancsát. A király 
áthúzza ezek számítását, félre teszi a tervezésüket. Vas
akarat és vaskövetkezetességgel szórói-szóra állta maga 
is a mit mondott. Neki hevül a maga dolgának, neki 
dísztelen, mondjuk csupasz falak, kicsiny ablakok kelle
nek. Az elkövetett hiba szépítésére, halomszámra lehet 
frázist gyűjteni. 

Vasrostély alak az építkezés alaprajza. A király 
maga ügyel föl az építkezésre. Jó néző távolban lapos 
helyet nyesnek számára, a hol a kőtrónját fölállítják. 
Elő sziklába vágott hat lépcső visz oda föl. Építkezési 
szenvedélyében, meggyülemlett alkotó vágyában, akkor 
is ott van, mikor a Guaderramáról ólmos, lompos fel
hőket vonszol a szél, feje fölött. Kősikon az építkezés 
helye is. 

Bent az épületben, egy lépcsőföljárásnál, egy nagy, 
vakolatra festett képet látunk, melyen a király, az őt 
körülvevő épitő mesterekkel. Mondja egy szerzetbeli 
atya, a ki mellém áll, hogy 3000 négyszög lábat tesz
nek ki az összes, nedves vakolatra festett képek. Meg
nézzük tüzetesebben Luca Griordanonak egy ilyen fest
ményét, mely a szt. quentini ütközetet ábrázolja. 

Toledoi Jüan Bautista, az építkezés első vezetője. 
Kidől a munkában, Jüan de Herrera váltja fok A jeles 
épitő mester nevével többször találkozunk. Épített a 
toledoi Alcázaron is. Erősen a dologhoz fognak, szívós 
munkássággal lázasan. 1563-ban alapkő letétel, 1581-ben 
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a kupolán már kereszt ragyog, I5s4-ben zárkö letétel, 
habár ezután Is akadt ínég dolog. Tizenhetedfel millió 
peseta, (hat millió arany) lett köbe vésve, éjszak olasz
országi- és római megújhodás az építkezésben, doiiai 
oszlopsorok a főbejárásnál. Anyagot bőven szállít a 
íhiaderrama-liegység a világ egyik legnagyobbszerü épít
kezéséhez. Egy mindenható akarat kőesodája. Csoda-
alkotás valóban, belül tele művészettel, melyen ezren 
és ezren dolgoztak versenyző becsvágygyal, hangya-szor
galommal. 

Hol béyül kerülök, hol meg jobb tájékozás végett 
kimegyek. Őgyelgek. Hűvös szellő járt, zokogott is olykor, 
de én azért közelről, távolról, Fülöp királynak pár száz 
lábbal magasabban fekvő kőpadjáról nézem a kupolát, 
hét toronynyal ágaskodó, szürke gránit négyszögekből 
összerakott, bámulatot keltő alkotást. Nekem az épület
tömb távlatképe, fák fölötti magasságban legjobban tet
szett az indóháztól nézve. Ezt a fölvételt veszem meg, 
teszem erős lemezpapirra. Erről az oldalról fényképezte 
magát az emlékezetemben ez az építészeti rendldvüliség. 

A négy saroktoronyban, ötvenegy harang össz-
liangzöan összeállított hanggal. Mindinkább győződöm 
meg arról, hogy a san Lorenzo palotának és zárdának, 
egy rideg kőpusztában, mint azt többszőr olvastam, csak 
a háttere komor, melyet a Sierra de Guaderrama ad, 
ebbe a keretbe is való ez az alkotás, melynek a ren
deltetése a mondottakból is már ismert. Nem rideg ez 
a hely, sőt a madridiaknak, hegylejtőn, 1027 méter 
magasságban, a terjedelmes díszkert, nagyon kellemetes, 
nyári kiránduló helye. Nagymelegben megkívánják a 
hűvös szellőt. Itt, lombos fák árnyában hosszú sétát 
tehetnek, a puszpáng bokrok fölött szép kilátást élvez
hetnek a kert egy emelkedett helyéről az uj kasztiliai 
síkságra és a Guaderrama magaslatára. Megkerülöm a 
déloldali, márvány szökőkutas angol kertet, élvezem a 
természet szépségét. Gyönyörködöm az ember kezének 
az alkotásában, a kövek összerakásában, a fák csopor
tosításában, virágok elhelyezésében. 

Lakni kellene itt, hogy mindent láthassunk. Nekem 
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a kertész valamelyik micsodája csak azt mutatta, a mi 
közel esett. 

Az épületben annyi a terem, szoba, tornáé, közbül 
pompás udvarok, kerteeskék fákkal folyondáros dere
kakkal. A haragos zöld szín uralkodik. 

Az Evangélisták-udvarát is meglátnom kivételesen 
sikerült. Ugy értem a kivételest, hogy egy elzáró ajtó 
deszka repedésén néztem he. Az apró fákkal, mirtus 
bokrokkal teli kert közepén, oszlopos és nyolcszögletes, 
erkélyes és kupolás építkezés ez, a hol Fülöp király, a 
nagycsütörtöki szertartás alkalmával a koldusok lábát 
mosta. Négy falon, fülkékben, a négy evangélista, Mind 
a négy alak előtt, faragott kövek közé szorított tavacska, 
négy sarkos. Szép, igen szép az egész. Gondolom, mennyi 
lehet? a mit meg nem láthatunk a kolostor palotában. 

Ágoston szabályát követő barátok gondjaira van 
bízva legújabban a zárda-palota, ők maguk, nevelés 
ügygyei foglalkoznak. A kétszáz szobácskát, melyet egykor 
szt. Jeromos nevéről elnevezett, előkelő rendű barátok 
1835-ig — a szerzetes rendek eltörléséig — elfoglaltak, 
most egyéb célokra használják. 

Az általános tájékozás után az épület nyugoti közép 
részén lépek be. Az aranyozott szegekkel kivert nagy 
kapu fölött van elhelyezve szt. Lőrincnek négy méter 
magas gránit szobra, mestermű. Jobb kezében jelvénye, 
a rostély, nem vasból, bronzból, gazdag aranyozása csil
lámlik. 

Alig lépek be a kapun tétován, annyifelé van el
ágazás, hogy azt se tudom, merre tartsak. Ha a járatos 
vezető nem volna oldalomon, csakhamar ide-oda kap
kodnék, mennék oda, a hol valami vonzót pillantanék 
meg s rögvest — mint sakkban a király — olyan hely--
zetbe jutnék, midőn semerre se mozdulhatnék. 

A vezető irányítását követem, ő tudja legjobban, 
mikor, mit nézhetünk meg, mi van csukva, mi van 
nyitva. Hol és mikor lehet szent helyen is szivarkára 
gyújtani. Időnk szerint ő osztja be, mit nézhetünk meg, 
mire nem telik már a rendelkezésünkre. álló idő. A 
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fönevezetességekre szorítkozom, a vezetőm fontoskodó 
arcát tanulmányozom. 

A harminchat méter széles, hatvankét méter hosszú 
Király-udvarban, melyből van a templomba a fölmenet, 
hat doriai oszlopon emelkedik hat zsidó király (Josaphát, 
Ezechiás, Dávid, Salamon, Joziás, Manasse) szobra, ará
nyos beosztással, a mint az ablakok engedik. Kettő
kettő a párkány szélén egymásmelleit, f kettő pedig a 
középen, egymástól kissé távolabbra. Óriási alakok a 
szobrok, egy-egy gránittömbből, arc és kezek fehér már
ványból, a jogar és a negyven kilogram súlyú korona, 
aranyozott bronzból van. Mondanom fölösleges, mind a 
hat szobor mestermű. Nincs itt semmi kicsinyes, érték
telenség, mihez gáncs férne, mint a római szt. Péter 
templomban nincs, minden nagyszerű. 

Megyek egyenest a főrész templomba. Ékes. Hetven 
méter magas két tornyáról, melyek a bejárás mellett 
kétoldalt helyezkednek, szóltam már. Egy mellékajtón 
lépünk be. A főajtón a király jár és családja, 

Mindenekelőtt márvány lépcsőkön lemegyünk a sír
boltba, a hol spanyol királyok és királynék alusszák 
örök álmukat a főoltár alatt. Egész életünket ugy is a 
halál gondolatával éljük be. Nem ilyen márványbéléssel, 
teljes egyszerűséggel tervezte a királyok emlékezetének 
szánt csarnokot II. Fülöp, az egyszerűségben élő király, 
főgondja az volt, kívánsága, hogy a porló csontok fölött 
naponta mutassák be a vér nélküli áldozatot. Ám, az 
utódok, megtömték azok bizony, csiszolt, fényes, színes 
márványnyal, arany díszekkel, alabastrommal, jáspiszszal, 
egyéb halál fényűzéssel. 

Ez a csendes nyughely, most egy fényes templom, 
a templom alatt díszes oltárral. A márvány feszületes 
oltártól balra, négy sorban hosszúkás fülkék vannak 
arany- dombor betűs, arany cifrázatos márvány kopor
sókkal, ezek mindegyikében egy-egy — az osztrák és 
Bourbon uralkodó családból származó — király nyugszik. 
Balra vannak éppen igy, az önállólag uralkodó királynők. 

Álltam V. Károly, II. Fülöp koporsója mellett és 
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elgondolkodtam azon, hogy az egykori fényt, milyen 
sötétség váltotta föl. 

Egyszer fölnyitották V. Károly koporsóját. Nem 
hullott széjjel a hullája. Fényképet vettek a bebalzsa
mozott császár és király holttestéről, egy sokszorosított 
képet én is megszereztem. Ha leírnám, hogyan néz ki 
a nagy császár, kinek olyan nagy volt az országa, hogy 
abban a nap soha sem nyugodott le, borzadályt keltenék 
vele, noha elég épen maradt az el nem rothadt holt-

V. Károly bebalzsamozott holtteteme. 

test. Mondom én, hogy papiroson is isszonyu a látvány. 
Szeme kiégett, arca beesett, teste kiaszott. Neve, az élő 
fogalomnak megmaradt. 

Az utolsó koporsóban XII. Alfonz nyugszik, a nap
jainkban fiatalon elhalt spanyol király, kinek fia a mostani 
uralkodó XIII. Alfonz gyermekkirály. 

Nincs se dohos-, se sírboltszag. Előbb a potridero-, 
vagyis a rothasztó helyre teszik a királyi tetemeket s 
csak azután kerülnek a márvány sírfalba. 

Az infansok, — a kik között történelmi nevezetes
ségű férfiak — és ínfansnők, királyi gyermekek, külön 
nyugszanak a koronások közelében, ezek között azok a 
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királynék is, a kiknek örökébe nem léptek gyermekek, 
unokák, trónon nem ültek. Hogy a spanyol Illemszabály 
még a sírboltig is terjed! 

A szobrok és címerek közt nyugszik a lepantoi hős, 
V. Károly természetes fia, Don Jüan ele Austria, kitől 
Fülöp nagyon tartott, továbbá Vendöme herceg, a ki 
meg XIV. Lajosnak volt a törvénytelen fia. 

Feljövet, sietek a kétszázhuszonnyolc üléssel birő 
templomi karének emelkedett helye félé. Első, a cédrus 
és ébenfából való karszékeknek megbecsülhetetlen értékű 
faragása, vésése kelti föl a figyelmemet. Nézem a kar
székek vésését, faragását, mintha nem is emberi kezek 
. . . nincsenek most ilyen mesterek. Van két ilyen kórus 
hely, alsó és felső, most lent vagyunk. 

A spanyol templomoknak kórus a főékessége, fa
faragások remeke. Kórus és a szentély közötti hosszúkás, 
az oltár és a kórus korlát közé eső helyen keresztül 
menve, áttekintést nyerünk rendesen az egész templom 
belsőre, de itt nem, a hol van még emeleti kórus, ámbár 
az áttekintés fentről le, még jó. 

A szürke és márvány lapokon, kupola alá állva, 
tágul a kör előttem s templomba illő áhítatos csodálattal 
függesztem szememet a nagy alkotásra. Nézem a hatal
mas négy oszlopot, mely tartja a nagy terhet. Minden 
oszlop kerülete, kimérve, harminckét métert tesz ki. A 
szíves olvasó, képzelje ehhez a számítási erőműveleten 
alapuló nagy arányokat. A kupola homorusága nincs 
kifestve, nyers gránit. Sarkon fordulok s nézem a negy
vennyolc oltárt, nem látom valamennyit, el kell köze
lükbe mennem. Olyan formán van itt is, mint Rómában 
a szt. Péter templomban, a hol minden oltár, egy-egy 
templom, olyan, mint nálunk szokott lenni vidéki nagyobb 
városokban. Észreveszem, hogy a római templom alak
jára van ez is építve, görög kereszt formában. De annak 
a hatalmas, csavart nagy bronz oszlopzatnak, a mely ott 
tartja a főoltár menyezetét, annak itt nyoma sincs. 

Köteteket lehetne összeírni az oltárdíszekről, nagyobb 
füzet telnék meg csupán csak a festő művészek és 
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szobrászok nevével. Tudós kutatónak aprólékos figyel
mére, rengeteg sok tárgy. 

Látok kisebb-nagyobb mestermüveket Yelazquestől, 
Riberától, Giordanotól, Veroneze, Tintoretto, Pálma, 
Giovane és Tiziántól, tehát a legismertebb, leghíresebb 
festőktől, dacára, hogy Napóleon tábornokai jól meg
dézsmálták azokat és hogy sok remeket vittek el a 
madridi Prado-muzeumba, helyeztek az Escorial képtárába. 
Mit szólna hozzá Fülöp, ha föltámadna? 

A lépcsők fölötti, harminc méter magas főoltárról, 
mégis néhány szót. A fölöttei kupola falának ablak-
nyilásaiból rózsaszínű fény ömlik rá. 

Mestere Giacomo Trezzo. Remekelt az értékes már
ványok összeállításában, mind a háromféle oszlop csopor
tosításában. Alul, fölül aranyozottak azok, a szentek 
szobrai az oltáron bronzbóliak, jól veszik ki magukat a 
fekete márvány mellett. 

Az oltár mellett jobbról-balről, fölül, üregben, vánku-
sos térdeplő előtt a íűres, négy méter magas, aranyozott 
bronz szobrok, a templom fő látványossága, a csopor
tozathoz képest arányosan nagy fülkében. 

A jobb oldali imádkozó csoport jelképezi a páncélba 
öltözött — császári palástján, kétfejű nagy sas — V. 
Károlyt. A négy hatalmas birodalom ura, Isabella, nejével, 
Mária, leányával és két nővérével. Térdelő, szentséget 
imádó, életnagyságban látszó alakok, oltári szentség helye 
felé fordulva. 

Baloldalon, térdeplőn, hasonló aranyozott bronzcso-
portozat. II. Fülöp kardosán, hermelin gallérral és palást
ban, első, harmadik és negyedik nejével, Don Carlossal,1) 
első neje fiával. Második nejét nem szerette, Pompeyo 
Leoni mesterrel kihagyatta a csoportozatból. 

1) Schiller regényes alakjának a története homályos, aligha volt Don Carlos 
olyan ábrándos, mint a -költő festi. Atyja, II. Fülöp, csak tizennyolc éves volt, 
mikor anyja, portngáli Dona Mariannának az életébe került az ő világra jövése. 
Atyja keveset gondolt vele. Gyenge kezekben a nevelése. Valois Erzsébettel, kit 
nem ismert, akarták összeházasítani fiatal tizennyolc éves korában. A házasságból 
nem lett semmi, az atyja vette el azután a menyasszonyát, már mint harmadik 
feleségét. Menyasszonyból mostoha anya, egy kissé mégis csak furcsa. Don Carlos 
elhalt ifjan, cselekvés nélkül, lí. Fülöp szerencsétlen volt a házasságaival, rendre 
haltak el a nejei, negyedik, a Habsburg házból való neje, ajándékozhatta csak meg 
trónörökössel, a ki III. Fülöp néven uralkodott. 
Vértesi Spanyolország Portugália 19 
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A két uralkodónak ez a síremléke, eiiterramientoja. 
Megnézem kétoldalt, a szentély közelében alkal

mazott mind a két szószéket. Az aranyozott bronz és 
alabástrom rajtuk, kiválik a sötét falaktól. Az egyikén 
a négy evangélista alakja, a másikon kiválóbb egyház
atyák. 

Sekrestye kettő is van. A kisebbhez vezető folyo
sóból van a íolmenet a magasabb kórushoz, a hol a 

II. Fülöp- és családjának bronzcsoportozaLa. 

szerzetesek végzik hangsúlyos imádságaikat, a karimát, 
zsolozsmát. 

Mutatnak sarokban egy helyet, a hol titkos ajtó 
mellett ült az Escorial építője II. Fülöp király, mikor 
részt vett az ájtatosságban, hangoztatta a Misererét 
azokkal, kiknek lemondó életükben reménységük az 
Isten, vigasztalásuk az írás. Itt érte őt a lepantoi, a 
görögországi kikötő város meletti győzelmek jelentőség
teljes híre. 

Az 1571. évi október 7-iki tengeri ütközet Dél 
Európának megszabadítását hozta a török járom alól, 
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és 12.000 keresztény gályarabnak a kiszabadulását 
egyúttal Ünnepélyes Te Deum-ot rendelt legott a király. 
Bőgött itt fent a két, alul is mind a két nagy orgona. 
Inkább űzték volna a törököt még jobban tova! Kár, 
hogy Don Jüan de Austria és Doiía András fővezérek, 
tegyük hozzá küldőjüket is, II. Fülöpöt, hozzájuk adhat
juk ínég V. Pilis pápát és Velencét, a segítőjüket is, 
kár, mondom, hogy nem aknázták ki jobban ennek a 
győzelemnek a sikerét, akkor a török, bizonyára nem 
fordult volna újból Magyarország ellen, melyet eladott 
neki az ostromlott ország legnagyobb ellensége, a párt
viszály. De azért Európában, a török nemzetnek máig 
vannak barátai. . 

A felső kórus középtáján egy nagy, régiséges. hegyi 
kristály csillár csüng, sok világ szórására. Figyelmeztetés 
nélkül is föltűnik a színjátszása. 

Szt. Lőrinc képe, szobra, itt se hiányzik. 
Megtekintésre érdemesek a kerekeken járó, csukva 

is egy méter nagyságú, pompás kötésű nagy könyvek, 
— mintegy kétszáz — melyekből karban, hangosan 
imádkoztak a barátok háromszáz év óta. Nagy, könnyen 
forgatható könyvtámlára voltak a könyvek fektetve. 

Nevezetes a kórus mesterművü nagy keresztje a 
főoltár mögött. Rajta, a ki kereszthalált halt. A flórenci 
Benvenuto Celini faragvány a fehér márványból. (1562.) 
Kőbe vésett szenvedés. A király kapta ajándékba, em
berekkel hozatta ide Barcellonából, jó messziről. Az 
emeleti kórus főoltárán magasan áll, két oszlop között, 
domborművű képsorozatban. 

Arról győződöm meg ismételve, ha az épitő király 
egyebet se tett volna egész életében, mint ezt a san 
Lorenzo del Bscorialban megtestesült összeállítást, a 
főkapu kigyós kalapácsától a kupola keresztjéig, akkor 
is folytonos működésben tarthatta volna az agyát. 

A nagy sekrestye, domborműves boltozattal, egész 
templom. Föltűnt nekem, hogy képek mellett tükör is van. 

Drága misemondó ruhákat, értékes stolákat, a nyak 
körül lefüggő, hosszú, széles szalagot, egyházi köpenye
ket mutatnak. Kitéve, készenlétben akármennyi. 

19* 
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Egy helyen őrzik a szent ostyát, azt, melyet Cvingli 
katonái' Hollandiában, Gorcuiiban lábbal tiportak és a 
mely — állítólag - vérezett. 

*A főoltár képe nevezetes. Cladio Coello hét évig 
dolgozott rajta. Rajta van a térdelő király. (II. Károly.) 
Ábrázolja azt a jelenetet, mikor a lábbal tapodott szent 
testet ebben a sekrestyében ünnepélyesen elhelyezik. 
Évenként kétszer, az oltári szentség tisztelére itt, szep
tember 29-én és október 28-án tartott ünnepségen az 
oltárképet elcsúsztatják, s akkor, márvány és jáspistól 
fénylő kápolnában, — melyben egy zászló a san Quen-
tinnél vívott csatából, — az oltári-szentség tartóban 
láthatóvá válik a szent ostya, (sánta forma), melyről 
újfent szóltam. 

Végre nagyon érdemes megnézni a könyvtárt. Az 
ismeretekkel akár agyon lehet terhelni az elmét, ipar-
szerüleg űzni a tudományt. Mi, a sekély érzésű és száraz-
lelkű szobatudósokat nem szeretjük, inkább azokat, a kik 
boncolják az emberben a lelket, a kiknek van érzése, 
fogékonysága mind ahhoz, a mi az arasznyi létben szép, 
magasztos, élvet adó. A szép, csiszolja a lelket, támaszt 
érzést. 

A stucco domborműves boltozat mezőin élénkszínü 
falfestmények sokasága. Szinte cifra. 

A könyvtárban őrzik V. Károly és II. Fülöp híven ma
radt arcképét. Utóbbi, hosszas, szilárd arcvonású. Fekete 
a ruhája, fehér csipke, gallérja. Megbámulnák, ha valaki 
most ilyen öltözetben jelennék meg valahol. Annyiszor 
találkozunk ennek a két királynak, apának és fiának 
az alkotásával Spanyolországban, hogy ne érdekelt volna 
a valódi arcmásuk ? Nézzük Fülöpét, a nyomozó kínvallató 
királyét. Nem olvasok ki vonásaiból kegyetlenséget, pedig 
a nyomozó kínvallatás szenyfoltja mocskolja, Szörnyű 
dolgok tapadnak a nevéhez. A különben nagy király, 
tullőt a célon, rosszul talált. A keresztény hit tanításának 
a szelidségéből, hogyan olvashatták ki a kínzást? Meg
foghatatlan, teljesen indokolatlan. A spanyolnak termé
szetében van az, hogy szereti látni a vérontást, máglya-
tüzet, ha emberek is sülnek rajta, öldöklésben leli kedvét. 
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Hogy tovább tartson az elítélteknek földi kínja, még egy 
nagy misét Is hallgattattak végig velük s csak azután 
hangzott ki a máglya fekete füstjéből a sok halálkiáltás. 
Nem ilyen célra való a J )e profundis" zsoltárral való 
imádkozás. 

Ha van tettekről számolkodás. sok királyra nézve 
szörnyű lesz az. II. Fülöpnek is nagy sor lesz az. A 
történelem máris megbélyegzi a nagyon ájtatost, de 
kegyetlent. Ezt elmondhattam volna ott, a hol a nyo
mozó kínvallatásról szóltam, de igy, madáradagokban 
könnyebben emészti meg az olvasó a nehéz dol
gokat. 

Herrera épitő mester művész arcképe is itt van, 
Ximenesé, keleti jellegű. Más arcképek, egynémelyik 
fülig érő inggallérban, a másik, tudományosságtól össze
ráncolt arccal. A világtörténet színpadára lépett egyéb 
alakok. 

Ebben a könyvtárban is vannak nevezetes régisé
gek. A Codex aureus 1050-ből. A négy evangélista írását 
tartalmazza. Vannak ennél ujabb és régibb könyvek is. 
A Codex Bmilianus 994-ből, Vergilius Aeneise a XV. 
századból. Ezeken kivül kopott táblás régi ima- és énekes 
könyvek, meg a lepantoi ütközetben megkap aritott, 
1049-ből való Alkorán. Spanyolországi adatok töméntelen 
kézírása fakó papíron. Sokan bocsátották tudásukat a 
köz szolgálatába, sok könyvtudó ember emelte föl bennük 
lobogó szavát, forrást nyitott a tudománynak. Dacára, 
hogy sok érdekes könyvet elloptak, maradt mégis húsz
ezer. Agy velők nehéz munkája. A tudomány rideg igaz
ságai. Bizonyára több olyan írott, a mi, ma már közönséges. 
A világirodalom nagy alkotásai közül is több van össze
gyűjtve. Mélyen járó kommentárok hozzájuk. A köny
veknek szokott lábuk támadni, én is egyszer a régi 
könyvek kereskedésében vettem meg újból, Rudolf trón
örökösnek „Utazás Keleten" című díszmüvét, széljegy
zeteimnek az okából, mert egy szép napon, könyv és 
jegyzet lábra kelt a szekrényemből, világot látni ment, 
mikor én, a könyv tulajdonosa útra keltem. 
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Látjuk !!. Fíl!;V i^uy füMpiinbéí. melyet csillagá
szati m<áati:zy<dó^einé! használt. 

WVre. í^ K-fnri;!llíJ kapcsolatban, ínég néhány szét 
1!. FííK'p 1 r»T/»; MÍK- ot^ynriséyvról. ^ kinek kíinyör-
Tolonsi'^ot votnok n szemére. Éleslátású, a dolgok mélyére 
ható szem. vallás telekezotiséjiren fülül emelkedő, józan-
ítéletíl ember, kitftnó knrismeró, vén knnyvmoly legyen, 
a ki orról a zordonnak. sötétnek mondott alakról, kő-
szoborról II. Fülöp királynál, nem közönséges lelki egyen
súlyról írván, okfejtóen és helyesen bírálhassa el a 
tetteit, a jót a roszszal akként tudja személyében egyez
tetni;, hogy abból kidomborodjék az uralkodó egyénisége. 
Elfogulatlan széniekkel kell vizsgálni. Boncolni kell a 
lelket az emberben, szét kell bogozni a csomót, nem 
átvágni. A választó víz fölismeri és megkülönbözteti a 
nemes ércet a közönségestől. Xem így az ember, a kiben 
magában sok a hiba. Lambroso mondja: „A lángelme és 
az őrültség, egyaránt betegség, s csak r nagyon keskeny 
határ választja el őket egymástól." Én nagy dolgokat 
és őrületes cselekedeteket látok II. Fülöpnél. Lambroso-
val tartok. 

A vallásháborúk, tudjuk mennyi áldozatba kerültek, 
milyen fanyar gyümölcsöket termettek. Talán éppen a 
vallásháború borzalmát akarták a spanyolországi katholikus 
királyok elkerülni, hogy az egy vallást biztosítsák az 
országukban, mint az ország előnyét. Nem tudom én 
mit gondoltak, mit akartak, elég ahhoz, hogy Spanyol-
szagban az egységes vallás megmaradt. Abban az időben 
tartották meg, mikor a vallásra még többet adtak az 
emberek. A király, a ki a világuralom ábrándjával te
méntelen kincset örökölt az atyjától, arra szánta ezeket, 
hogy a katholikus vallást egész Európában diadalra 
juttassa. Más vallású királyok is igyekeztek ezt meg
cselekedni, utalok csupán csak a Wasa házból II. Gusztáv 
Adolf a protestáns nagy svéd királyra, csakhogy Európa, 
ha kis világrész is, és egy király benne ha nagy is, 
kicsi marad mégis egy európai nagy dologhoz. 

A kiknek a szent dolgok és jámbor cselekedetek 
nem tetszenek és az uj idők szemüvegén keresztül 
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nézik a multat s a mint látják, ugy is bírálják el azt, 
anélkül, hogy magukat abba a korba, melyet ócsárolnak, 
beleképzelnék, vérszomjas hitrajongónak jellemezvén a 
királyt, kifestik, helytelenítik, sőt megtámadják azért, 
hogy az Bseorialt építette. 

Az Escorialt — ottava maravilla, mint a spanyolok 
nevezik - - nem magának, sem az ő dicsőítésére emelte, 
hanem Istennek és az Isten szolgáinak. Az ő helye abban 
nem Palacio Reál, csupán csak Reál Sitio volt, elüt a 
többi részek pompájától. A szekrény, a két karszék, és 
az, melyre emelte köszvényes lábát, az a kis asztal, 
melyen sok halálos ítéletet írt alá, fatáblája a falon, 
melyen jegyzett, a néhány gyertyára való egyszerű csillár, 
mind meg vannak még eredetben, ugy a mint ő azokat 
itt hagyta. Napjainkban egy nyárspolgár is különb bútor 
darabokat igényel. 

Képeket árulnak ezekről az alacsony szobácskákról, 
melyekben a legegyszerűbb bútorok, a kis helyiségben la
kott a nagyhatalmú király. Az egyik képen a király, magasan 
keskenyülő fura kalapban, két, fekete-fehér csuhás barát 
mellette. Azt a jelenetet ábrázolja, a mint feszület alatt 
ülve, az emiitettem kis széken nyugtatja a köszvénytől 
meggörbült lábát s fogadja a hollandi, díszruhába öltözött 
küldöttséget, melyet azután bitófára köttetett. Más ellen
felével is keményen bánt el. Nem lehetett nyugodtlelkü, 
boldog. 

Nem arról a királyi palota részről szólok, melyet 
a spanyol királyok maguknak a zárda balsó oldalán 
ujabban művészettel, mesterséggel, minden kényelemmel, 
szőnyegekkel és szövött képekkel, őszi tartózkodási 
helyül mesésen berendeztek. Az ablakok és a kettős 
szárnyú üvegajtók sarka aranyból. Arról a nyomorúságos 
lakosztályról emlékezem csupán, melyet látva, nem tudok 
elfelejteni, milyen volt. A honnét a néző elkívánkozik, 
ott élt, az utolsó önsanyargató szerzetes módjára a király. 
Szobájának kicsi ablakából nézett a főoltárra; halál az 
ajtajánál, itt szenvedte át a köszvénynek minden gyöt
relmét, mig a nagy homokóra kiürült 1598. évben, hosszan 
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tartó, kínos, undorító betegségben halt meg.1) Teste élve 
elrothadt, megették a férgek. 

Nem forgathatta ki sarkaiból a földet, nem változ
tathatta meg a természet törvényét. Ő neki magának, 
csúzos bajának ártott legjobban, hogy olyan egészség
telen helyre tette székvárosát, nyaraló helyét. 

II. Fülöp betegségében is az Isten ujját látják azok, 
a kik talán magát az Istent sem hiszik a maga lényében. 
Szívesen meghallgatok minden véleményt és azután fen-
tartom a magamét. 

A nép, mindig jobban szerette, ha királya, temp
lomot épített, mint kaszárnyát, különösen, ha nincs arra 
szükség és a nehéz teherből már is több van, mint az 
adózók válla elbírja. Inkább nézem én ezt a gránit 
kövekből emelt erős várat, melyből zsolozsmák hang
zanak, mint azt a másik kővárat, melyből az embereket 
lövöldözik. 

Potentes potenter agunt. Ezzel a meggyőződéssel 
hagytam el az értéknek és fénynek fölhalmozását, az 
egykor nagyon hatalmas, félelmetes spanyol király világra
szóló erős alkotását, a kegyeletből alkotott kőcsodát, 
mely évezredekig állhat fen, és gránitban, nagyságban, 
a piramisok után következik. 

Nézésben is lehet elfáradni. Szellemi jóllakottság 
után, hogy kitámolyogtam és a nap. elúsztatta a lomha 
járású, tépett felhőket, eloszlatta az ősznek nyirkos 
hidegét, az élet rendjébe illeszkedve, mentem a természet 
jóleső csendjébe. A hegy, kellemetesen hüssitette a 
levegőt. A nap végén, fénytelen komor alkony borult a 
tájra. 

2) „En este estrecho recinto, 
Murió Felipe segundo, 
Quando era pequeno el murido 
Ál liijo de Carlos qninto." 

Ezen szűk szobában halt meg második Fülöp, mikor a világ kicsiny volt 
arra, hogy ötödik Károly fiát fogadja. 
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Aranjuéz. 
Jupiter oltára. — Spanyolország szívében járunk. — Pálmalomb a házakon. — 
Emlékezés virágvasárnapra, Elchére. — Velázquez festette. — Mikor még. . . •— 
Innét mentek vadászni. — Fülemülék nagy családja. — A természet pompája. — 
Rózsák özöne. — Fény és pompa kápráztatott. — A padokon. — Az aranjuézi 
napokról. — Övék volt Európa. — Susogj Tajo. — Megállok és gondolkodom. — 
Lomb mindenütt. —- A Sziget-kertben. — Illatozó bujaság. — Háromszáz éves 
platánok. — Bachusok, Neptunok. —- A Királyné utján. — Rigó- és Mátyás-madár. — 
A hol Összeesküdtek. — Három kilométer hosszú. — Órákig lehet kocsikázni. — 
A virágok és testvéreik. — A Krisztina-magaslaton. — Vár a kulcsár. — Semmi 
különös. — A spanyol örökösödési háborúról. — Alhambrára akar emlékeztetni. 

— Az erkélyről. — Nem Cintra. 

^ ^ ^ ^ ágytam a természet ölére. Üde lélekkel indul-
^^^^ tam. Néztem a hajnal hasadását. Fehér köd-
4fe^^# fátyolokat szaggatott szét. Kilométerkövek mel-

C^^^i lett jutottam odább. 
Ott, a hol a piszkos sárga vizű Tajoval 

egyesül a Jarania, és van bőven szőlő, méz, legelő, 
szóval a víz által képezett szögletben, és a hol a királyi 
javak termékeny, könnyen öntözhető földje van, ott 
emelkedik Aranjuéz (Aranhjuéz) városka, a rómaiak Ara 
Jovis-a, a mely elnevezés — Jupiter oltára — adott 
nevet a városnak, mely most 10.000 lelket számlál. 

Spanyolország szívében járunk. A két vízen vert, 
rostélyos szép hidakon közelítjük meg a várost, — 
indóháza szebb a többinél, olyan csinos, mint nálunk 
Magyarországban is a látogatottabb fürdőhelyeken, Her
kulesfürdőn például. 

Egy ablakban virág, baba, sőt egy kilógó nyelvű 
krampusz, melylyel a gyerekeket ijesztik. Föltűnik a 
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házakon itt és ott a száraz pálma levél. Falun, városban, 
n fővárosban, majorsági házakon egyképpen látjuk azt 
egész Spanyolországban mindenütt, tehát ott is, a hol 
se híre, se hamva a pálma sudarának, a mint hogy 
Aranjuéz f<\* kertjeiben sincs. 

Honnét széles az országban a sok pálmalevél. pálma
ág? Virágvasárnapja előtt nagy vására van a pálmaágnak, 
veszi boidog\ boldogtalan, ur és szegény, hogy a temp
lomban megszenteltetvén azt, feltehesse a háza falára, 
ajtó fölött óvszerül a villám csapás-, és hatószerül más 
kisebb bajok ellen, meglehet, balítéletek miatt is. 

Honnét a sok pálmalomb? Egy régi, mór fészekből, 
Elcheből. 

Közel Alicante tengerparti városhoz, van egy pálma 
erdő, nagy, nagy, 70.000 pálmafa van benne, még a 
mórok ültették, hogy hasznát vegyék, mert a pálma, az 
isteni szép pálma, talán valamennyi fa között a leghá
lásabb,1) az olyan hálát pedig, a mely ad, nagyon sze
retik az emberek. 

Erről a ringó pálmaerdőről nagyon érdekesen be
széltek nekem németországi utazók, a kikkel Spanyol
országban megismerkedtem. Sajnálom, hogy nagyon kívül 
esett az útirányomon, meg nem láthattam. A buja pálmák 
szárított leveleiből évenkint — ugy hallották — 40.000, 
magából a datolyából 460.000 frank haszon van. 

Aranjuéz város történeténél hagytuk el a fonalat. 
Minket nem annyira a Tajo parti tiszta város története 
érdekel, mint inkább a II. Fülöp alapította királyi kas
tély és ennek a tenger színe fölött 519 méter magasságban 
kiterjedetten elhúzódó lombos díszkertje, melynek egyes 
részleteit, Velázquez, az ecsetjére méltatta. 

Láttuk a madridi Prado-muzeumban a tritonok kút
ját, a királyné útját. Itt a valóságban látjuk. Ezeken 
kivül Ámor-, Apolló-, Nareis kútját, a többi fuente-nek 
a nevét, ki sem tudom betűzni az uti naplóm apró, kusza 

J) A datolya pálmafa bővebb leírását lásd „Keleti ég alatt. Egyiptomban" 
című köDyvem 123—124. lapjain. Aranjuézben, a hol annyi a fa, több szó nem 
lehet a pálmafáról. 
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vonásaiból Természet és művészet versenye mindenütt, 
a merre tekintünk. 

Ha ezt a díszített képet nézzük és utána a tört 
oszlopokat, időben megkopott szobrokat, kiszáradt szökő
kutakat, melyek a hely színén feltűnően szöknek szembe 
a régi dicsőség nyomával, akkor mindinkább igazat k4ell 
adnunk a költőnek, hogy Aranjuéz szebb napjai elmul
tának. Elmultának, talán végképp el . . . Most az idők 
járása sem arravaló, hogy kopott, csorbult, töredezett 
tárgyakat ujakkal cseréljenek föl. 

Váltakozik a nap és éjszaka, a legszebb nyarat is 
kedvehagyott ősz váltja föl. 

Mikor még Spanyolország történetét Aranjuézben 
csinálták, V. Károly vadászkastélyában, II. Fülöp szilfa1) 
sorai között, V. Fülöp kastélyában, melyet XIV. Lajos 
építési modorában emelt, akkor itt szebb volt minden, 
itt volt az ország színe-java. Innét jártak öldöklő mulat
ságra. Hajtók és ebek hajszolták föl az erdő vadját 
búvhelyéből, riadtan kergették a véres halálba. Hölgyek 
lóháton, nyilröptü sólyommal Fényes ruhájú apródok 
köröttük. A puskázásból, hajszából haza térve, csaptak 
víg lakomát azután, hogy a tizenhatágu agancsos szarvas 
összeesett a golyótól. ' 

A turisták érdeklődő raja, a fülemilék dala, ezeknek 
a kedves szárnyasoknak az elképzelhetetlen sokasága, 
most is megélénkíti, benépesíti a világhírű kertet. Röp
ködnek a zöld sátrakban, mint háztáján a verebek. 
És ha a kastély ismételve leégne, mint többször már, 
ha végképp elpusztulna, az udvar is végleg elhagyná, 
elköltöznének innét a virágok, ha a palacio déloldalán 
lévő de las Bstatuas kertnek a kő ékességei is elkallód
nának, de a természet pompája, egymaga itt maradna, 
a fülemülék itt mindig édes otthont találnának még, 
fiókáik, tilalommal védelmet, a legénekesebb nép sze
relmes dalának nem volna vége soha sem. 

Állok a Plaza de la Libertad-on s nézem a Diana-
kútját, befordulok azután jobbra Isabella (II.) királyi 

i) Az ulmus nigrát, mely eddig ismeretlen volt Spanyolországban, Angol 
országból hozatta a király. Bevált. Láttam Madridban is sok szép példányát. 
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kertjébe, megállapodást tartok még azután két tavacska 
közfitt a kastély kertiében, melyet határol Herkulesnek 
köbe faragott bátor, nagy munkája. A rózsának özöne 
van, most is sok szép példány virit nemes fajokban. 
Gyepalakok., ügyes kertész kezek munkája, ragyogó 
színű virágok. A hőség kifejleszti illatukat. Színek pom
pája. Magam elé nézek és egy vízsugár fecsegését hall
gatva, elgondolkodom az élet felől, mikor Spanyolországra 
még jobb idők jártak s vidámabb volt a királyi udvar s 
a spanyol udvariasság illemének fénykora volt, milyen 
fény és pompa kápráztatott itt. — A százados kőpadok, 
fehér márványok, melyeken mély szerelemre gyulladó, 
képzelemdűs leányok, gyengéd, fhioin, érzékeny lelkek, 
szenvedélyes fiatal asszonyok simulékony bizalmassággal 
csevegtek, az alkony derűjében ki itt, ki ott, holdvilágos 
fényes éjszakán amott, a padok, beh sok titkot zárnak 
magukba, érzékeny sóhajtozás! tépelődő kérdést hallot
tak. Én is hallok keserves sóhajtást, — egy rozoga vízgép 
felől jön. Nem zavar meg. Futkároztak elmémben a ké
pek, tovább, tovább. Csók, a felé hajló hó vállra, pihegő 
kebelre, harmatozó szemre nyomva. Viszonozva a nőies 
gyöngédség csókjának a rálehelésével. Költőlélek, sokat 
írhatna minderről. Máskor, elnyúlt szerelmi sóhajtás, té
pelődő gondolkozás, meghalni akarás vágyak teljében, 
virág szétmorzsolása.. . s. a. t. 

Az uralkodó félistenek ide jöttek a kertbe, a való 
életben a természet öléhez közeledtek, hogy emberekké 
váljanak. Násznapjukon, nászutjukban itt kerestek sze
relmüknek puha, kényelmes családi fészket. Csillogó 
regényesség, édes valóság. Bájos szerelmi idill. Amare 
nemora. Fugere urbein. Római szállóigék. 

Minden elmúlik, a világ dicsőségével el . . . Nem 
csak az emberek ajkáról tűnik el az életlehelet, a népek 
is eljutnak a sír széléhez, kivesznek az emlékezésből. 
Van a-B spanyolnak min elmélázni, ha visszagondol múlt
jára. Övé volt Európa jó része, övé volt V. Károly, övé 
volt a felfedezett uj világ, uralkodójáé volt az a nagy biroda
lom, melyben a nap soha sem áldozott le, övé volt az élet, 
hatalom, övé volt minden, a mit csak megszerezhetett. 
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A Tajo vize susog nekem múltról, enyészetről, mindenről. 
A Tajo vizéről meg sok spanyol regény szól. A regé
nyekben, beszélyekben, beszélnek azok. a kik it poui-
pálkodtak, elhervadtak, követték a természet örök tör
vényét. A létben, benne van a megsemmisülés. Susogj 
Tajo, susogj, nem unlak meg hallgatni, hiszen akkor is 
ha hallgatsz, mondasz. Magam vagyok, milyen jól esik 
elmerengni, azon is a mi elmúlt, a mi van, azon is a 
mit várok. Hiszen az életben sok öröm van, vegyük 
észre, keressük meg, hol vár az ránk, ne tegyünk ugy, 
mint a ki a vadvirágos mezőn halad, és nem veszi észre 
a virág fejek bólintását, mosolygását, hívását és marasz
talását. Más az életvidor ember, más a kéjelgő nyomorult, 
kiről a spanyol regényekben többször esik sző. 

Nem tudom, hogy melyik kertbe lépjek előbb. Kert 
itt, kert ott, Aranjuézben kert mindenütt. Lomb, moha
lepel, százados fák árnya, fölszálló virágillat. Fogva tar
tanak, mint egy üditő álom, édes mese. Fogva tartanak, 
talán éppen ott, a hol egykor sóhajoktól volt terhes a 
levegő. 

Egy csinos hídon átmegyek s a Sziget-kertbe jutok. 
A lomha folyású Tajoból és a Tajo-esatornából mester
ségesen csinálták, a kertet pedig benne, Aranjuézben 
legszebbnek. Illatozó bujaság. Árnyas helyen, zöld sátor
ban, kertész, ügyes kézzel most helyez egy nagy bokrétát 
csipke és fehér papír foglalványba. Vájjon ki lesz tőle 
boldog? — Háromszáz éves platán fák. Egymásba ölelkező 
gyökérszálak. Ellenállnak, mikor a természet, haragjában 
rombol. Költői ez a hely, Schiller Don Carlosának első 
fölvonása itt játszik. 

Első vonja magára figyelmemet, a katholikus ki
rályok Salon-ja. Pompás platán fák ingatják a lombjaikat. 
Nem tudom, hol is lehetnének ezeknél szebb növésüek? 
Mégis búsan ingatják a lombjukat, arról susognak a le
velek is, hogy itt hajdan szebb élet volt. 

Bacilusok, Neptunok vannak a Sziget-kertben, szob
rok, ugrókutak, márvány medencék. Különös dolog nagyon 
sok. A Tajo zúgva, csapkodva, ugylátszik mintha kedvet
lenül, de azután bőven, pazarlásig ad vizet öntözésre, 
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mesterségesen duzzasztott vízesésre, vízsugarak játékára, 
hattyus tavak képzésére. 

A Calle ele la Reina-n, királyné utján, — mert 
mintába nyírt lombokból, fasorokból vannak itt az utcák, 

- a szökőkutas Prineipe-kert szélén akadok olyanféle 
pieinyitett kerti palotára, mint a versaillesi kertben a 
Trianon. Ez a Casa de labrador. Most az unalom nyúj
tózkodik benne, pedig ^/Az év előtt itt szőtték egy 
összeesküvésnek szálait, arra nézve, hogy a király, (IV. 
Károly) Ferdinánd javára lemondjon. 

A vígság teljesen kihalt a házból, nyikorog a padlója, 
az értékes művészi kivitelű tárgyak, melyek belsejében 
fölhalmozvák, jobb időkről regélnek. Képek, tükrök, 
díszedények, porcellánok, márványok, apró színes kövek
ből összerakott képek, néhány tárgyon bútor művészet. 

Kijőve, nézem tovább a kertet, a növényvilág színes 
bujaságát és hallgatom a rigó trioláinak a pörgését, Mátyás-
madár esaeskaságát, az apró éneklők hangicsálását. Vígan 
élnek, gondtalanul- A természet, teli marokkal szórja 
táplálékukat. Egy szúnyogot látok unalmában nyújtóz
kodni. Ez is az ő lakomájukra tartozik. Egy virágkehely-
ben, muzsikáló rovarka. Lakmározik. A virágos mezőket, 
melyekről balzsamillatu szellők lengedeznek, tizenkét 
szilfasor metszi, a sorok egy köröndben egyesülnek. 
Sugarak, a három kilométer hosszúságot meghaladó 
nagy angolkert részletben. Az utak mentén márvány 
kutak, szobrok, enyhhelyek, a lombok megkötik a szele
ket. A magánosság órájában, érezve magamon a min-
denségnek nyomását, padra ülök. Áthat az egyedüllét 
jó érzése, fák és virágok illatárjában élvezem a zavar
talan nyugalmat. A csend, andalító, az erdő mélyén rej
telmes. Patövében, nézem a fényes utat csiga nyálából. 
Ingerlékeny kedély ide jöjjön csillapulni. Pák borulnak 
össze, árnyat adnak, az összeboruló fákon pedig a roman
tika árnyéka. 

A kert rengetegben órákig lehet kocsikázni, még 
akkor is újnál ujabb részletek kerülnek a szem elé. 
Illatos mezők a fák között, tisztáson. Tarka vadvirágok, 
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melyeket szelíd alkonyok fényes harmata táplál. Andal-
gásom önkéntelenségében sok szép ponthoz jutok el. 

Mintegy 20.000 hektárnyi területű ez a királyi birtok, 
fáknak, különösen lombos bükkök, égbenött tölgyek', 
ősszilfák, rezgő levelű nyárfák, sötétzöld babér-, narancs
fák sokasága, dús levelű gesztenyefák zöldülése, az 
éjszaki Flórának találkája a délivel. Bőven táplálja a 
fákat az erdőtalaj, mely, mint a szivacs, fölfogja a vizet. 
Gyümölcsösök, apró növésű, magas törzsű fákkal, szép 
példányokkal. Milyen szépek lehetnek, mikor tavaszidőn 
menyasszonyi díszükben állnak. Milyen jók lehetnek az 
ágról szedett, királyi asztalra való, nemes, zamatos, fű
szeres és mézes gyümölcsök! Milyen édesek és illatosak 
a fáról szakitott narancsok, egészen mások, mint azok, 
melyeket féléretten szállítanak nekünk déli országokból. 
Sokhelyt, a pirosló földiepernek az özöne van. 

Ha egy szép napon, fél Madrid lábra állna, mint a 
mikor bika corrida van, és rózsák virágzásakor elszéledne 
ebben a nagy kertben, fő- és mellékutakon, a vizijátékok 
megeresztve, világraszóló ünnepélyt lehetne rendezni a 
társas élet finom külsőségeivel. Mikor Madrid legszebb 
virágai, versenyre kelnének az itteni testvéreikkel, ez 
volna Aranjuéznak legszebb napja, természet ünnepe, 
szobor szépségek versenye. Van a kertben akármennyi 
hitregetani nőalak, szfinx, de a pihegő női keblek mégis 
csak szebbek, szebbek! 

Van ebben a kertben sok szép emberalkotás, két
ségen kivül igaz az, de legyen még oly ügyes az ember
kéz, nem éri utol a színeket, melyeket a természet 
hoz ki. 

Búcsúképpen, érezve a földön mindennek a viszony
lagos voltát, emelkedjünk föl a Mirador de Cristina 
magaslatára. Megállok előbb a könyöklő előtt, azután 
márványpadra ülve, összedobom lábomat. Nézem a ma
darak telepedését a fára s hallgatom a lombok össze-
súgását, erdő lihegését, nézem a hulldogáló faleveleket. 
Forró szelek szabad játékáva válnak. A szivar füstjét 
hosszasban eresztve, azon gondolkozom, hogy az ember 
élete és a természeti képek között milyen hasonlatosság 
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van. Azután a szép láíópontröl nézem a Tajo sárgás 
vizének a csavarodó folyását, mely mint egy kígyónak 
a hullámos csúszása. Világos szalagként húzódik végig 
a lombok sötét-zöld országának csalitos kertjein s azután 
a lovagregények hazájában, Madrid Tempejében látott 
szépségekkel eltelve, szemek öröme, idegek békója, 
mondjuk el, hogy vannak még Aranjuézben szép napoki 
Azon idők után sóhajtva, én. is jutottam egy ilyenhez ott, 

Az aranjuézi királyi kastély. 

más is megtalálja azt ott, csak hozzon magával élet
kedvet, édent talál még itt, hiszen ugyanaz a nap ara
nyozza Aranjuézt. 

Az erős pofaesontu, szellemtelen arcú kulcsár, vitéz
ségi sebhelylyel a homlokán, csörteti a kulcsait s ásítozva, 
türelmetlenül várja már a cirádás nagyajtóban a kertben 
lézengőket, a fasorok közül szállongó pénzes turisták 
csoportos fölvonulását. Van közöttük néhány vasúti 
barátom. Sietek, hogy a haladóknak nyomában marad
hassak. Zaj kél a kilincsen. Megyek a királyi kastélyt 
megnézni, miután azt kivülről már minden oldalról meg-
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tekintettem. Kert környezi három oldalról a 365 ablakkal 
bíró sárgás-barna épülettömböt. Egí\sz társaság verődött 
össze; a kertben, kiabálva se szedhettük volna egymást 
igy össze, most együtt vagyunk az időre. Előbb a ter
mészet szépsége, csak azután az ember remekbevalö 
munkája. A női- és férfinapernyőket lent kell hagyni. 

A XIV. Lajos szobrával díszített márvány lépcső
házon látszik, hogy művész lélek, számítással csinálta 
meg a szépnek arányát. Karos lépcső. Miért van itt, föl-
menet, főhelyen a XIV. Lajos szobra? Ennek története 
van.1) 

II. Fülöp nem csak a Sziget-kertbe, de Ide Is ma
gával hozta Jüan de Herrerát Nagyon Ismeretes név ez 
az építészeti világban. 

Szárnyajtók nyitásával jutunk tovább-tovább. A ter
mekben csinos tárgyak, encsenbencs, de semmi rendkívüli, 
műremek. A király is ugy tesz, mint más közönséges 
halandó, a tanyai, szőlőbeli szobájába olyan tárgyakat 
küld, visz ki, melyek már nem állják helyüket a városi 
lakásában. Ott kün, kevesebb igénynyel lépnek föl az 
emberek. Kevés bizony Itten már a ragyogás. 

Egy feszület elefántcsontból, egy sarok szoba, mely
nek az egész fala porcellán, egy rendkívüli nagy tükör, 
mégis magára vonja figyelmünket. Egy csilláron, kajdá-
csok és majmok viaskodása gyümölcsért. 

Egy olajfestésü arckép előtt mégis megállok. Hamar 
elfeledték III. Napóleont az emberek, már csak a tör
ténelem beszél róla. Jó kép. A hatalom élvezete látszik 
az arcból. Vastag bajusz, finom hajlású orr, különös 

!) A spanyol örökösödési háború 1701—1714. évig tartott. Nagy európai 
háború volt az, melynek egy részét képezte a Rákóczi-féle szabadságharc is. II. 
Károly uralkodott, utolsó király a Habsburg ágon. Az ország tehetetlen, fölakarták 
osztani a hatalmasságok. Ingadozván a spanyol trón, igényt tartottak rá: XIV. Lajos 
francia király, unokája Anjou Fülöp számára. I. Lipót német császár és magyar 
király, a ki IV. Fülöp spanyol király leányát bírta. Ez is másnak akarta a trónt, 
másodszülött fiának, Károlynak. József Ferdinánd bajor herceg, rokonsági köteléknél 
fogva tartott igényt a spanyol trónra. Az angol király, III. Vilmos nem kivánt 
semmit, csak attól tartott, ha más egy ilyen nagy országot és vele a gyarmatokat 
megszerzi, akkor lehibban az ő hatalmi mérlege. Osztozkodtak, tanakodtak, hamis-
kodtak, beleszólt XIÍ. Ince pápa is s lett egy hosszú, vérengző háború. A történelem 
is csak hosszasan tudja elmondani. Elég ahhoz, V. Fülöpre szállt Spanyolország és 
a gyarmatok. 
Vértesi Spanyolország Portugália 20 
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domborságu homlok. A kitől féltek a hatalmak, milyen 
tehetetlen lett! Talán ez a kép is a madridi királyi 
palotából került ide, a hol csendes minden. A dohányzó 
terem, hogy, hogy sem, utánzása egy szobának az Al-
hambrában, de tegyük hozzá, igen gyarló kivitelben. 
Egyébként az egész nagy kastélyban semmi különös. 
Kővésés helyett, domborban kinyomott faldíszek. Az 
ebédlőteremben szőnyegtelen a keményfa kockákból 
összerótt palló. Az egészszel nem sokat érünk. Elhala-
ványult fény, melynek nyoma mégis minden zugban ott 
maradt. Inkább néztem négy oldalról, a kapunyi abla
kokból, — melyeken egykor a zene szólt ki — a nagy 
terjedelmű díszkertnek az összét, mely mint egy smaragdkő 
a gyűrűben, ugy válik ki a napsütött szürkés fehér 
kőzetben. Egy, egész társaságnak való nagy erkélyről 
pedig egy állóhelyben szélesebb szemhatár alá vontam 
a környéket. Gyenge borulat kezd terjedni az égbolton, 
napsütés nem bántja a szemet, jól látok. Látom Aranjuézt 
a szürke valóságban. 

Nem Cintra, nem, nem, de telnek, múlnak az órák 
nézelődéssel, álomszerű ábránddal, egynapiglan való mu
latságra, bőven van, kivált mikor eljön a tavasz, virágai
val, madarak dalával, nyáron pedig, mikor lombok között 
bujkál a napsugár. Hely, a hova ifjú házasoknak elnézni 
lehet, célnélküli bolyongással időt tölteni . . . 
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Toledo látképe. 
„Toledo la pintoresca." 
Festcii Toledo. 

„Urbs parva, sed valde munita." 
Livius. 

Kis város, nagy erősség. 

Mint gyűrűben a kő. — Megfogyott. — A kasztili-ii nyelv legszebb csengése. — 
Noé bárkáján. — Vihognak, kacagnak. — Ostorcsattogtatás. -— Nyolc pár öszvér. 
— Tűrik a meleget, a port nem szeretik. — Koldusraj. — A romemlék románca. 
— Hét halmon, mint Róma. — Szép látkép. — A természet örök zenéje. — 

Nézzük bárhonnan. — Lefestették. 

ly kék ég alatt remek földön fekszik Toledo, 
65 kilométerre Madridtól, ott, a hol a Tajo, 
a Pirenei-félsziget leghosszab (912 kilométer) 
folyója, határt szabó sziklamagaslatok között, 
szeszélyes, sebes folyásában nagy kört ír le 

és sok malmot hajt. Kis hajók sem kelepelnek a folyón. 
A hullámvert, rombolhatlan szirt magaslatok, egy-egy 
városrészt emelnek. Mint gyűrűben a kő, a tenger síkja 
fölött 529 méter magasságban, víztől körülmosott hét
halmos sziklafensíkon fekszik Toledo, Kasztilia ősrégi 
városa, Spanyolországnak híres erőssége, egykor másod 
legnagyobb városa. Még a XIV. században is volt 200.000 
lakosa, most csak 22.000. 

Toledoban a legtisztábban és legszebben beszélik a 
kasztiliai nyelvet. 

Á kastillejoi-toledoi szárnyvonal véget ér. Eme
letes társaskocsin — mondjuk Noé bárkájával — jutunk 
a városba. Tele van a kocsi emberrel rakaszolva, a tető, 

20* 
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málhával. A banquettán három ember szorong. Megjegy
zem, hogy a banquetta itt. bakon való ülést jelent. Vi
hognak a lányok, görcsösen kacag egy asszony, pereg 
a nyelv. Szeretik kihagyni a szóból a magánhangzót. 
Nehéz őket megérteni, de a beszédes szem, a szem, az 
mindig sokat mond. Nyolc pár öszvér van befogva és 
egy gyeplős, az előlovas számára. Nagy csörömpölést 
visznek véghez a rézdíszükkel, rajtuk ide-oda lóbálódik 
a sok, színes bojt, csengetyük csilingelnek rajtuk. A 
kocsis emberek hajtják az állatokról az alkalmatlan, 
szímyogforma kis legyeket. 

Hosszú nyelű, szétbontott ostorral csattogtat és pat-
tantgat a főkocsis, hol szép szóval biztatja, nógatja a 
vonó állatokat, hol meg szitkozódik és a magas üléséből 
dörgedelmes hangját ostor síihintással kiséri. Nem éri 
el cserdítő ostorával az elsőket, porfelhőben nem is 
látja, de annál erősebben tartja a gyeplőszárat. A nagyobb 
emelkedéseknél, a hol az ut nehezedik, még egy második, 
gyalog tartó ostoros segíti az öszvéreket biztatni és üt
legelni. Folytonos az ostorcsattogás. Porzik az ut, néhány 
méter magasan. A kocsi ablakai lecsukva. A spanyol tűri 
a meleget, de a port nem szereti, attól irtózik, a portörlő
rongyot sürün használja, de most sokat kellett nyelni az 
országúton! A Puerta del Sol, kettős tornyú, — gömbölyű 
és négyszögletes — régi építkezésű, de igen szép kapun 
áthaladva, célhoz közel vagyunk. Csakhogy nincs baj, 
véltem elgázol az emeletes kocsi valakit, mert a mikor 
nekilódult, a szűk utcán is vágtatott. Az emberek ügyesen 
húzódtak meg a kapualjakban, kapnsikátorokban, a házak 
és ajtók mélyedésében. 

Kanyargó ut szélén, az Alcantara-hídnál, rongyos 
koldus csőcselék, a ruhából nem juthat már a fonyadt 
karjukra és lábszárukra. Megrohannak egy társas kocsit, 
melybe négyes van fogva. 

Festői látványt nyújt sziklamagaslaton, a San Servando 
várkastélynak romja, a mely alatt haladunk el. 

Egy kedves monda élénkiti meg a komor romem
léket. Mikor még az élet tanyázott benne, Galafer volt 
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az ura, egy afrikai kis királynak a fia, nemes szívű, 
jótékony, adott minden szegénynek. 

Galiana volt a leánya, szép, mint az álomlátás. Sze
reti és őrzi, pompás kertet varázsol elö neki ugrókutakkal 
és virágokkal, melyek között legszebb Galiana, Híre 
terjed. 

Bradamantus, óriás és király, hall róla, jön és ud
varol a szépségesnek, de ez meg "nem hallgatja. 

Egy lovagjáték alkalmával V. Károlynak a szeme 
megakad a szépségen, a ki szívesen fogadja a császár-
királyt, szívébe veszi. A fejedelem, párbajban megöli 
az óriást. Galiana fölvette a keresztségét és a császáré 
lett. — 

A Campanarioból igen szép a város látképe. Hét 
halmon épült, mint Róma. A székesegyház tornya és a 
magaslaton négyszögellő Alcázar, egyéb süveges és lapos 
tornyok sokasága, nagyszerű; emlékszem épületek ki
emelkedése a közből, valóban festői. Hova-tovább nézem, 
mind szebbre válik előttem Toledo. 

Alul, a Tajo (Tahó), a töhbhelyütt lomha folyó, itt, 
szűk sziklamederben szorul össze. A gyors folyású Tajo, 
fortyogással, hol torlódással ostromolja mindkét oldalról 
a sziklafalakat. Örök zenéje a természetnek, mely mindig 
uj és szép marad. 

A házak fölkapaszkodnak a csupasz szirtekre, a há
zak faláról, lebocsátott folyondárok. A hol nem lehet már 
hajlékot verni az aláhajló kőhegyen, kígyózó utakat 
vágtak, hogy a hídról a városba jutni lehessen. Ez a 
kép látványos, festőművész ecsetére méltó, a mint hogy 
meg is próbálkoztak vele, a kik értettek hozzá, 

Nézzük akár a város keleti oldalán lévő Alcantara-
hídról, akár a nyugoti részen ívellő Szt. Márton-híd 
tájékáról. Mind a két nevezetes hídra, bejárati kapura 
még rátérek, most csak sietve nézzük meg. A város 
kies fekvését nem győzöm a nézéssel. A természet 
erőditvénynek alkotta. Urbs parva, sed valde munita. 
Livius, a római remekíró jól mondja. 

A szállodába érünk. Az utközi por lemosása. Az 
ebédcsengetyü megszólalása. 



XXXV. 

. Toledoról. 
fl Spanyolország koronája, a mindenség szem
fénye, a hatalmas gótok idejétől fogva min
dig szabad, a császári Toledo." 

Toledo címe. 

Összecimbált név. — Mater dolorosa-város. — Ádám, mint király. — Nemcsak 
Babilonban vannak romok. — Szűk utcák. — Kezet egymásnak az ablakból. — 
Szeges tölgyajtók. — Minden mogorva. — Sereno, bakter. — A keresztény tudo
mány fészke. — Ximenesröl. — Bismarck esete. — Nyolvanezer arany jövedelem^ 
— Papi szervezet. — Főváros volt. — Spanyolország Esztergoma. — Lehanyatlott. 
— Lope de Yega bölcsője ringott. — Bajban voltam. — Segítek magamon. — 

Yége jó, minden jó. 

^^^S^ rómaiak Toletuniából, a keresztény korszakok-
^ ^ ^ ^ p í ban össze-vissza cimbálták nevét a népek, a 
^ ^ ^ ^ kik itt laktak, ajkuk könnyebb járása szerint 
v S % idomították, mig megkapta mostani nevét. 

vu£ Régi híres, erős, komor város Toledo. 
Forró?nyárban, sül a gránit magaslaton. 

Kétezer éves a Mater dolorosa-nak elnevezett nagy-
multa város. Alapításától nagyon nagyot szaladt az idő. 
Történetét fölviszik — némelyek — Jafet fiáig, Jubalig, 
kit a város alapitójának mondanak. Mások Nabuchodo-
nozorról regélnek, a ki a zsidókat kikergette országából, 
s azok, a kik ide származtak el, alapították Toledot. Ez 
a zsidó szó toledoth, régi nemzedékek városát jelentené. 

A szent monda még tovább megy. Azt mondja, hogy 
Ádám volt Toledonak első királya. Már az igaz, hogy 
ebben a nagy idő óta — mióta? nincs rá biztos felelet 
— fenálló városban, melynek eredete homályos régiségbe 
vesz, egymást fölváltva uralkodtak egyiptomiak, feniciaiak, 
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gótok, zsidók, mórok, végre a spanyolok birtokába került. 
A Vríl. század végén Vámba, a híres gót királynak volt 
a székhelye, a ki gazdagította, tatarozta Toledot Á eadixi 
feiiieiaíaknak tulajdonítják legtöbben az ősváros alapí
tását. Anélkük hogy a dolog mélyei)!) taglalásába bocsát
koznánk, tudjuk azt, hogy a város történetével kapcsola
tosan, több név bukkan elő a múltnak kodéból. Xem 
csupán Babilonban, Persepolisban, Athénban és Rómában 
vannak romok, melyekhez egy-egy történelmi név van 
kötve, van rom szétszórva az egész világon, a hol 
emberek laktak, hadakoztak, marták, ölték egymást, 
viseltek véres háborút a földért, melyen fölépítették 
lakhelyüket. 

Kőhullámokra, összevisszaságban rakva, arab jel
leg, tekervényes és szűk arab sikátoraiból, zsákutcáiból 
semerre nincs kilátás. Az átellenes házak gerendái csak
nem összeérnek. A mórok kedvelték a zig-zűgos szűk 
közöket, kifeszített szőnyegekkel tartották föl a nap
sütést. Most is némely, heves napsugárnak kitett utcában, 
ponyva alatt járnak. Egynémelyik utca csakugyan olyan 
keskeny, keleti, hogy az átellenes házak ablakaiból 
kezet adhatnak egymásnak — a szerelmes párok, a kiálló 
vasroston át még könnyebben érhetik egymást. 

A házakon kevés ablak, télen hideg szelek látogat
nak le a hegyekről, nyáron hőség fullasztja a lakókat. 

A kapukon, tölgy aj tokon négyszögű szegfejek, kocog-
tató vas. Minden az erősségnek nyomát viseli, „háremét, 
zárdáét" mint egy író megjegyzi. Ellentét ezekhez, a 
lezárt redőny. A merre tekintünk, minden mogorva, a 
mórok kiűzése után is igy maradt. Most is ezek építési 
módja szerint emelik a házakat. Rozsdás alabárddal őrzik 
azokat éjszakáról-éjszakára. Szép neve van itt a lám-
pásos bakter bácsinak: Sereno. Onnét maradt az éji 
őrökön ez a név, mert régen azt is ki kellett kiáltaniok, 
hogy milyen idő van. Mert legtöbbször ezt hangoztatták: 
sereno (derült), maradt rajtuk a sereno elnevezés. 

Valamikor főváros volt. V. Károly uralkodásáig a 
kasztiliai királyoknak volt a székhelye. Világi és egyházi 
hatalom pontosult össze benne, zsinatokat tartottak itt, 
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virágzott a városban a keresztény tudomány, Toledo 
érsekei, Spanyolország legfőbb katholikus papjai. Vala
mikor ugy, mint a magyar főpapok, sereget adtak. A 
nagy államférfiú Ximenes (Himénesz) de Cisneros, bíbor
noki a ki alatt Spanyolország fénykora, harmadik király
nak neveztetett. 

Emlékezzünk alkalmilag Spanyolországnak erről a 
kitűnőségéről. 

Ferdinánd halála (1516) után, Spanyolország kormány
zója lett, kiskorú Károly alatt, de ez, nagykorúvá válván, 
teljesített kitűnő szolgálatai dacára elbocsátotta gorombán. 
Meghalt száműzetésben, megtört szívvel. Bismarck, a 
diplomáciai óriásnak esete nem volt első, sem utolsó, 
de azért érdemeivel, nem maradt alatta az elismerésnek. 

Á spanyolországi legfőbb papok nagy vagyonnal 
rendelkeztek, a tudományt, irodalmat, művészeteket irá
nyították, kezükben tartották Spanyolország ügyeit, igaz
gatták az országot, hatalmasok voltak. A neveztem 
bíboros érsek, kasztiliai főkancellár és a nyomozó kín
vallatás feje, — évi 80.000 arany jövedelemmel, — 
a seregére mutatott, mikor a grandok ellene szóltak. 
Kitűnő volt a papi szervezet Toledoban, ebben a papi-
és templom városban, királyi székhelyen, mely már a 
nyugoti gótok idejében (567), a mórok ide nyomulásakor 
(711) is az volt. Igazgatták Damaskusból, Bagdadból, 
Córdobából, azután is királyi székhely volt, mikor a 
kasztiliai és leoni királyságok, majd az egyesitett Spa
nyolország fővárosa lett. V. Károly nagyon szeretett itt 
lakni. Fénykorában, a kasztiliai királyok idejében, 158 
pap állt az első főpap szolgálatában. Már csak volt. Most 
zsibbadt város, erői elbágyasztva. A közélet nemes haj
tásai elsorvadva. Kátyúiból, belátható időn belül ki sem 
emelkedhetik. Spanyolországban egyik város a másiknak 
nyelte el a fontosságát. 

Toledo, Ximenes alatt érte el legnagyobb virágzását, 
azóta lefelé halad az egykori földi hatalom városa, most 
is lefelé megy, hogy nem került forgalmas vasút mellé. 
Gyéren vannak kivilágítva gyalogjárói. 

Még mindig itt lakik az ország főpapja, Toledo, 
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Spanyolország Esztergonia, de azért .Madridban is van 
egyházfejedelem. Budapest az egyetlen főváros Európá
ban, a hol nem székel megyei püspök. A királyok el
költöztek Toledoból Madridba, ezzel abban maradt a város 
fejlődése, mikor virágoznia kellett volna. 

Itt született, élt Lope de Vega, néhány színművének 
Toledo a színtere. Azóta sok, porba omlott, „az emlékek 
archívumából, a spanyol dicsőség Pantlieonjából,u —mint 
Madoz, Toledot nevezi. 

Toledoban, bajban voltam. Rendes eljárás az, siet
ségben, hogy ott felejtünk valamit. Elhagytam a német 
szabatossággal megírt vadé mecum utikönyvemet. Se 
leírás, se térrajz, elveszett a tudományom. Itt állok 
egyedül ebben a messze, Idegen országban, érdekes 
városban, melyben senkit se értek meg és engem se ért 
senki. Keresek hasonló könyvet, összejárom a könyves 
boltokat, de nem találok nekem megfelelőt. Idegenbe 
ékelve, szétfoszlott reménynyel hogyan segítsek maga
mon? 

Veszek egy címképes, vászonkötésü könyvet To
ledoról, volt benne 23 nagyobb kép. A város neveze
tességei. A rajzokat bökve, mutatom a vezetőmnek, 
hová vezessen, mert szó sincs arról, hogy egymást meg
értsük, igy azután kétszer, háromszor annyi időbe került 
az, vele, a mit magam hamarább és jobban elvégezhettem 
volna, ha a volna nem lett volna, a könyvemet el nem 
vesztettem volna. 

Napok után, néhány állomást visszamenve, szeren
csére megtaláltam egy vasúti állomáson az uti könyvemet, 
a hol akkor belőle olvasgatva, egy padon elhagytam. 
Örültem, mint a ki kincset lel. Francia nyelvvel segí
tettem magamon és egy úrral, — bizalmat keltő volt a 
külseje — a ki ismét magyarázkodással és spanyol szóval 
boldogult az állomás főnöknél. Utólag tudom meg a 
könyvemből, mit is láttam tulajdonképp Toledoban.ir Jó, 
hogy hamarosan és szerencsésen előkerült a könyv. Őriz
tem azután, mint szemem világát. Örömemben az aranjuézi 
állomás főnököt feketére meghívom. Borral végeztük 
azután, nagyon jó spanyol borral, melyet a vasúti ven-
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déglős, a főnök iránti szívességből válogatott a legjavából. 
A főnök jó helyet biztosított a számomra, mikor tovább 
utaztam és ez nagy sor Spanyolországban. így láttam 
meg Aranjuézt másodszor is, igy maradt meg Araiijuéz 
az emlékezetemben még jobban. 
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A toleűoi székesegyház. 
Építészeti csuda. — Hely, a hol mindig templom állott. — Magas torony. —• 
Kilátás. — Hetvenegy szék, ugyanannyi kanonok. — Silleria. — Nagy arányok. — 
A nagy harang elhangzik Madridig. — Ximenes főoltára. — Mosarábe kápolna. — 
Boltozatok és oszlopok. — "Világhírű kórus. — Művészi rácsozat. — Egyik se 
közelíti meg. — Nincs tere. — Nyolc íobejárás. — Az ajtók neve. — Mérges 
sekrestyés. — A hová kitették a talált gyermekeket. — Találó sírirat. — Térdelnek, 
selyemben ülnek. — Este a színek előlépnek. — A toronyban. — Furcsa haran-
gozás. — Milyen lehet a nagy mise? — Milliókat érő templomkincs. — Tükör a 
sekrestyében. — A papok pásztor kalapja. — Tisztelik a papokat, -— Toledo és 

Heliopolis. — Riasztó hírek. — A legszebb kórus oda van. 

f slkem elmerült ennek az építészeti csodának 
kívül, bévül való nézésében s szabadon szár
nyalt a gondolatom imádság alakjában föl, a 
homályba, sugártalan sötétségbe vesző oszlop
tetők fölött magasan az ég űrbe Istenhez. 

Azon a helyen, hol a toledoi főegyház emelkedik 
égnek, a kereszténység kezdetétől mindig templom állott. 
Toledonak már 300. évben volt püspöke és már 681-ben 
itt volt Spanyolországnak prímása, habár ezt a méltóságot 
csak 1088-ban kapta tényleg a toledoi érsek. Az első 
székesegyházat szt. Jenő toledoi püspök alapította. Ezt 
a mórok dsámivá változtatták át, éppen ugy, mint a 
törökök Konstantinápolyban az Aj a Szófiát. Mert a moha
medán nép templomot nem rombol, ha valahol valami 
szépet talál, fölhasználja azt a maga céljára. Nem igy 
a keresztények. Mikor a török Belgrádból kihúzta a 
lábát, a szerbek rombolni kezdték a mecseteket. Nagyon 
kár volt az, Isten házának beválik minden szép építé
szeti forma, a bizánci és gót nyilasok épp ugy, mint az 
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arab patkó ívek. Ma már tűllehettek volna az ilyen kér
déseken Ádám fiai. 

A mostani székesegyház alapkövét III. (szt.) Ferdinánd 
spanyol király tette le 1227-ben, 266 évig építettek 
rajta, mégis csak az egyik tornya van 107 méter ma
gasan kiépülve, a másiknak a helyén nyolcszögletes 
kupolát csináltak. Igen szép, cifrázatos, erkélyes. A 
toronyból, város fölötti nézponton kilátás nyílik az ószerü 
városra, tornyok rovátkáira, omladványos házfalakra, 
kéménytoldókra, tetőcsoportra, a magas ívű. hidakra, 
Tajo vizére, a szirtes, vadregényes földre le. Komor 
kép, mely csak a város kertföldeinél színesül kissé. 
Sötétszínü narancsfák elevenítik föl a szürkeséget, de 
az alkonyat bíborában, minden széppé válik. Belemélyed 
tekintetem a felséges távolba, egy irányba nézek, mintha 
megbűvölve lennék. 

Az öt hajóra oszló, nagyméretű székesegyház építé
szeti ízlése gót, francia, renaissance és barokk, szerencsés 
összhangba hozva. Haltak és születtek a templom épitő 
mesterei, Pedro Pereztől nevük egy egész sor. A temp
lomnak hosszú története van. Megnövesztették a temp
lomot, melynek belső hossza 130 méterrel, beillik kisebb 
utca hosszának, szélessége 66 méter. 

Anyaga gránit. A torony óriási harangjának súlya 
17.800 kilogram, üregében elfér kilenc ember, morgó 
szava, bömbölő hangja elhallatszik Madridig. Spanyol
országnak ezt a legnagyobb harangját 1637-ben öntötték. 
Még más tizenkét harang is van a toronyban, kis Miska 
valamennyi hozzá képest. A Capilla mayor-, vagyis a szen
télyben lévő, magasan fekvő főoltárhoz, ennek öt eme
letre osztott háttáblájához Ximenes Ferenc bíbornok 
neve és ízlése fűződik. Rajta, körülötte, oszlop, szobor, 
angyal, több kara gyertyatartó, mennyezet, életnagyságú 
ó- és ujszövetségbeli alak, völgyeit faragvány. Látszik, 
hogy a pénzt nem kímélték. A kórus nagy és gyönyörű, 
csak az a kár, hogy nagyon sötét, dacára annak, hogy 
750 ablak, illetőleg ablakrózsája van a templomnak. Egy 
ablakrózsa, különösen nagy, 33 méter magasságig emel
kedik. A 62 boltozatot 88 fejdíszes oszlop tartja. A mi 
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a templomban van, minden nagyarányú, a méla hangon 
búgó orgonák, a márvány munkák, a színes ablakfestészet, 
főoszlopok. A megszámlálhatatlan kisebbekről, oszlop
főkről, oszlopalapokról nem is szólok. 

A székesegyház kórusa. 

A diófából művészileg faragott székek száma hetven
egy. Ennyi kanonokja volt előbb a székesegyháznak, 
most csak húsz van. A karimát ezek is elvégzik. Egy, 
az öregebbek közül, tarlós szakálu, talán külön imája 
volt, elkésetten, lassúdad lépéssel most halad el mellettem. 
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Vörös, csínibókos négyszögletes papsapkáját a kezében 
tartja, baljában imakönyv. Xagy a pápa-szeme, fáradt 
a nézése. A székek fölött ugyanannyi finom metszésű 
márvány oszlop, a híres toledoi jáspisból, gót ívek, ezek 
fölött is ülések, tigy veszik ki magukat, mintha páholyok 
lennének, minden ív fölött egy-egy ószövetségi alak 
teljes életnagyságban, dombormüben. Á székek favésését 
legszebbnek mondják az egész országban, Domingo Ces-
pedes remeklése, Granada visszavételéből jeleneteket 
ábrázolnak fadomborműben. Ebben a silleriában mű
vészet van. A mit az iziés megteremt, a művészet fában, 
ércben, kőben, színben kivisz, az mind megvan a toledoi 
székesegyházban és a vele kapcsolatos zárda palotában, 
melynek boltozatos folyosóján, kitűnő világításban nagy 
és remek falfestmények. 

Könnyebb volna egy képtárt leírni tüzetesen, mint 
ezt a művészeti muzeumot, mely fönt is, lent is ragyog 
a színes márványtól, drága aranyozástól, érctől és üvegtől. 

Ugy vagyunk az oszloprendes, oszlopcsomós és 
esomópilléres toledoi főtemplom leírásával, mint az egy
szeri anyóka volt a pap szépszavu szónoklásával. Mikor 
azt kérdezték tőle, hogy miről is beszélt a pap? csak 
azt ismételgette, bogy az olyan szépen beszélt, hogy el 
sem lehet mondani azt. Az útirajzok szűk keretébe ezt 
se lehet beleszorítani, mikor egy hét kellene ahhoz, hogy 
a főtemplom minden kincsét, nevezetességét megnéz
hessük. 

A spanyolországi székesegyházakban, — az Escorialt 
kivéve — a főoltár előtt nagy tér van hagyva. Ezzel 
kapcsolatos a kórus, püspök, kanonokok és a papság 
székeivel. Orgona, többnyire a kórus mindkét felén van. 
A főoltár és a kórus ugy veszi ki magát, mintha temp
lom volna a templomban. A híveknek nincsen helyük 
ebben a kisebb, elzárt templomban, csak egy rácsozott 
kereszt folyosón járhatnak át, ha a hely eugedi, a tras-
coron maradhatnak. Rendesen drága a művészi rács. 

A székesegyház negyven oltára, nagy oldalkápolna ja 
között legszebb a bizanc-arab építkezésű, nyolcszögletes 
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kupola alatti Papilla mosarábe1) és a királysírok ká
polnája. 

Toledo negyven temploma közül, egyik se közelíti 
meg a székesegyházat Erőlködnek a tornyok, hogy ad
janak magaslást de a székesegyház, valamennyi templom 
közül kiemelkedik, mint valamely öreg* anyó az unokái 
közül. Kár, hogy nines tere, mert a mit itt Plaza Mayor-
nak neveznek, esak terecske az, a templom magas fala 
mellett házak lapulnak meg. Előttük járdaszélesség ter
jed el. Megfájdul a nyakszirt a tartós föl nézéstől. A 
többi templomokat is kis uteakőzök választják el a ház
tengertől. 

Nyolc főbejárása van a világ egyik legnagyobb és 
legpompásabb templomának, művészi bronz ajtók, értékes 
faragványok. Legszebb ajtai a főbejáratnak, a torony és 
kupola között. A középső legnagyobbat a ^bocsánat* 
kapujának nevezik. Ez a legeslegszebb. Mellette az egyik 
ajtót a „pokoliénak, a másikat az „ítélet" ajtajának 
nevezik, vagyis spanyolul:,perdon, inferno, justieio. 

Nem nézhettem meg egyfolytában a világhíres temp
lomot, az idegeneknek nem szabad az isteni tiszteletet, 
a kanonokok mormolgatását, kisebb papok seppegését 
zavarni. Hosszú, violaszínü felső ruhás egyházfi és silen-
ciarios őrködnek a rend megtartása fölött. Az egyik, 
hosszan lenyúló, bibircsókos, kiélesedett sasorrú, — feje 
lopótök hosszúságú — éppen dúlt-fúlt. Nem tudom én 
kivel, mi baja volt. Mélyen búgott mint az orgona, föl-
indulástól kivörösödött az arca, melyen a düh látszata. 
Az idegenek láttára fölindulását leküzdötte, haragja né
hány fokkal lejebb szállt a hanglétrán. Magas ember volt, 
az istenadta, vele létrán kellett volna beszélni, ha nem 
lett volna konyult, mint a zaragossai torony. Uszályos 
vörös ruhába bujtatott, a miséző papot kiszolgáló gye
rekek is igényt tartanak a borravalós idegentől apró 

J) Mosarábe, e szónak értelme ? A keresztény Toledo bevételénél a mórok 
nagy kiváltságokat adtak a keresztényeknek. A kik ezeket elfogadták, azokat mo-
saráboknak nevezték, isteni tiszteletük mosarábe volt, ezt az isteni tiszteletet, mely 
a többi keresztények isteni tiszteletétől különbözött, tartották fen ebben a mosarábe 
kápolnában, később is megmaradt. 
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pénzmagra. Annyian Tannak, hogy arra gondolunk, hordja 
el őket a szivárványos zivatar. 

A templomból kimenet alkalmával figyelmeztet a 
vezetőm egy homorúra faragott márvány kőre, melynek 
bőrvánkusára tették ki a talált gyermekeket, kiket azután 
a szerzetesek fölneveltek. Ehhez a helyhez közel Portó 
Carero bíbornok nyughelye. Sírköve föliratos részén ol
vasom: Hic jacet pulvis, einis, nihil. A por. hamu és a 
semmi nyugszik itt. Ugyanezt a fölírást olvastam Rómá
ban a csuklyás barátok zárda templomában az alapító 
Barberini bíbornok egyszerű sírfedőlapján. Csakugyan por 
és hamu immár mind a kettő, egyformán az elhunytak 
elképzelhetlen sokaságával. Hamvakon járunk, földdé vált 
emberek porán. 

A spanyol templomokban nincsenek padok, a hivők 
térdelnek, a nők gyakran a padolaton ülnek kecsesen, 
selyem szoknyában is. 

Estefelé érdemes ebbe a templomba bemenni, mikor 
a nap alkonyatra szállásakor, éles fényben megvilágo
sodnak a sötét boltozatok, előlépnek a sötétbe vesző 
színek, a nagybecsű ablakfestményeken, ineg-megragyog-
nak a csillárok kristály üvegei. Egyszerre két, három 
vezetőm is volt, a templom szolgái, tekintetükre se mél
tatják az emberemet, itt nekük nyílik a kereset. Apró, 
kopogó lépéssel közeledik a templomszolgák feje, a ki 
rendet csinál közöttük. 

El nem mulasztottam a toronyba fölmenni. Reggeli órát 
választottam erre, a toledoi hegyekre kilátást élvezni, egy
veleget látni. Éppen órát ütött, mikor fent voltam. Zúgott 
a harang siketitően. Csúnyán harangoznak, nem tudnak 
összhangban kongatni, mintha félre vernék a harangokat, 
zsongnak-bongnak. Ez, a harangok sajátos elhelyezésétől 
van. A harangok ugyanis húzáskor nemcsak ingaszerü 
mozgást végeznek, hanem még körben is, a tengelyüket, 
nyelvesapjuk körül táncoltatják. Máshol ezt nem láttam. 
A harangok tartósságára jó lehet. Megyek fölebb csigádad 
szűk lépcsőn. 

Képzeletem elé varázsolok egy, segédkezessél mon
dott nagy misét, — milyet Rómában a szt. Péter temp-



lomában szt Péter Pál napján láttam ----- a hívok több 
ezernyi sokaságát Spanyolország egyházi tejedelmének 
reszkető hangon énekelt mise előszavát, hozzá a kísérő 
orgonát. Szép és épületes dolog bizony az. Salamon 
fényes templomának ószövetségbe!! ünnepélyes isteni 
tiszteletére emlékeztet ez az újszövetségben. 

Már az igaz, hogy a nagyszerűségig építették a 
katholikus templomokat ebben a par exeellence katho-
likus országban. Az isteni tisztelet bennük olyan fényes, 
a milyen nincs más vallásfelekezetnél. Ezt az ünnepé
lyességet ócsárolni szokták azok, a kik nem szeretik a 
tömjénfüstöt. 

Milliókat érő kincse van a székesegyháznak, arany-
hiinzetü misemondó ruhákban, egyházi ékszer tárgyak
ban, talán leggazdagabb a világon. Sajnálom, hogy nem 
láthattam az „ecelesia dives toledana^'-nak ezt a kincseit, 
csak egy ékköves és ezüstcsattos imakönyvet és egy 
régi vérkönyvet, melyben a vértanuk története van. 
Tükröt itt is láttam a sekrestyében. Hiszem, hogy a 
pénzalapjából, ha egészen Is összedőlne a székesegyház, 
fenixként kelne ki törmelékének a porából. A többi 
székesegyházról ezt nem gondolom. A mesterek, csak 
időnként születnek. 

Papokat látunk, közöttük egy nagyon kövér arcút, 
erősen domborodó hasút, pedig kis fizetésük van itt az 
oltár szolgálnak. Az oltár ugyan nagyon gazdag, de ők 
maguk szegények. Káplány, egy koronánál alig jön többre 
naponként. Különös formát kap a széles peremű kalap
juk azáltal, hogy a széles karima kétoldalt föl van kun
korítva és zsineg által összekötve. Hengert mutat az. 
Rendesen palástot is hordanak a spanyol papok. Hosszú 
köpönyegük széle, idestova szárnyal. A nép, tisztelettel 
hajlik meg a papok előtt, szeretik a lelki pásztorukat. 

Toledoban volt az egyházi tudományok képviselőinek 
a székhelye, mint a világi bölcseké egykoron Heliopolis-
ban. Az egyiptomi építés emlékeit, a templomromokat 
elsöpörte ott az idő szele teljesen, csak a Naptemplomhoz 
vezető útról, a sok közül, már csak egy obeÜszket láttam 
állani, múlt idők csodálatára, hogy emlékeztessen. 
Vértesi Spanyolország Portugália ! 23. 
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Toledoban azt -hittem, hogy a rendületlenül álló fel
séges istenházában, az idők során időtlen időkig fogják 
még hirdetni az Űr dicsőségét. Pedig most (1903. dee.) 
mikor e sorokat írom, Spanyolországbői riasztó hírek 
kelnek szárnyra s bejárják a világot, hogy a toledoi 
székesegyháznak a kórus-, a legszebb kórus fölötti 
boltozata bedőlt és veszély fenyegeti az egész templomot. 
Világveszteség számba menne a toledoi doni elpusztulása, 
de azt hiszem, megmenthető lesz. Nagy kár, igyis, hogy 
a legszebb kórus odavan. 
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Toledo nevezetességei. 
Alcázar. — Csak egy maradt. — A város fölött uralkodik. ~~™ Elragadó kilátás. — 
Elcsapom a vezetőmet. — Forradalmak, kivégzések. — Mór királyné jutalmakat 
osztott. — Kofa népség. — Monda a feszületről és lárapácskáról. — Ave Maria. 
— Alcántara-híd. — Emberek a környékről — Nem lehet kihagyni. — Nyögte a 
mórok igáját. — Sok régiség. — Visagra. — Itt is kétfejű sas. — St. Leocadia. — 
A hol a toledoi pengét gyártják. — Szt. Tamás-templom tornya. — Santa Maria 
la Blanca. — Patkó ívek, szép oszlopok. — Gyönyörű kővirág. — San Jüan de 
los Reyes. — Rabbilincsek templom falon. — Kó'csipke. — Torquemada arcképe. 
— Repkényes rom. — Vágóhíd mellett. — A megszöktetett szép Florinda. — Egy 
királyi koronába került. — Víz és vízhordás. — Szt. Márton-hídján. — Megéne
kelték. — Nézem a Tajot. — Monda a hídról. — Monda arról, hogy a kenyér 

rózsává változott. — Noche toledana. 

f székesegyháztól, a kereszténység nagyszerű 
építkezésétől csapjunk át a mór világ kiváló 
alkotásához s nézzük meg az Alcázart1) 

A város közepén lévő érseki palota során 
jobbra csavarodok az ódon, mintegy félezer 

éves, Herrera által épített, két, keresztben végződő 
toronynyal szépített, Oasa de la Oiudad terén, — melyről 
még a legjobb kilátás van a főtemplompra — néhány 
más kis téren, meredek sikátoron át, hova nem ér a 
napsugár és a kocsik a gyalogjáróra szorulnak, az Alcázar 
felé irányítom lépteimet. Toledo négy antik Aleázarjából 
csak ez az egy maradt. Egymagában áll, Toledo legmaga
sabb halmán négyszögellik. A négy saroktornyos, hatal
mas épület, fehéren káprázódik előttünk, mert erősen 
veri vissza a nap sugarait. Óriási kocka alakjáról, hamar
jában azt se tudjuk, voltaképpen micsoda, vár-e az, vagy 

!} Alcázar, Al kaszr, = vár, kastély, caesar laka. 
21* 
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egy kastélyrengeteg? Megakasztja lépteinket. A nagy
ajtóban katona áll őrt feszes mozdulatlansággal. 

Az égnek meredő, a város fölött uralkodó épület 
ablaksoros egyszerű falait nézve, de meg az oszlopsoros 
és díszes, kőbe vésett, kétfejű nagy; császári sasmadárral 
ékesített bemeneti kapu látása után se gondoljuk, belül 
milyen íves és gránit oszlopsoros folyosókat találunk 
földszint és az emeleteken. A 32 ív meglep a szépségével, 
alattuk, földszint, órákig elsétálhatunk, anélkül, hogy 
máshova vágynánk menni, mást akarnánk látni, annyira 
hatnak szépérzékünkre a pompás dóriai oszlopfők. 

Az oszlopfolyosóval körülzárt udvar közepén V. 
Károly, Timis legyőzőjének, a félvilág urának szobra, 
Máig büszkék a spanyolok az ő Károlyukra, hasonlóképp 
a Habsburgok. Délceg katona tiszteket látok ki-be járni. 
Papirszivarka, egyiknek a szájából se hiányzik. 

A négyzet alakú építmény erkélyéről elragadó ki
látás a székesegyházra, a városra, környékre, Tajo félkör 
folyására. A nagy épület most katonai laktanya. Olyan 
lassan épült, hogy szálló ige lett belőle, igy hangzott: 
Akkor lesz meg, mikor Toledoban az Alcázar fölépül. 

Vezetőmmel nem vagyok megelégedve, mást veszek. 
Ez beszédesebb, meg is értjük egymást valahogy. 

Átmegyünk a Plaza Zocodoveron, melyet ma Plaza 
Constituciőn-nak divatositottak. Valamikor ezen a téren 
keletkeztek a forradalmak, történtek a kivégzések, tar
tattak az ünnepélyek. Egy szépséges mór királyné itt 
osztott ki jutalmakat a bikaviadoroknak. 

Most jó népéleti tanulmány esik e téren, összeverő
dik sok alak, de azért a fü is fölveri helyenként. A tér, 
előbb, nagy kereskedésnek a piaca volt. Különböző népek 
fiai itt cserélték ki árujokat. Most cipőfoltozók, kés- és 
olló köszörűsök tanyája, hús- és gyümölcsárulóknak a 
vásártere. Kofa népség. Apró fekete táblácskákon hir
detik, ki, mit árul, mennyiért. Ezzel a hirdetéssel nem 
érik be. Pörög a nyelvük, vihognak. Nagy hibája ez a 
spanyol nőnek, a legszebbet is elrutitja ez a rossz 
szokás, a hangos vihogás. Szamaras sátoros kocsik özönlik 
el a tért, melyen egykor szabadsághősök küzdöttek. 



Tol ed o nevezetességei. 325 

Mondás helyen járunk. Megannyi apró történet. Az 
ősrégi Puerta elei Sol. a Nap kapuja közelében El Cristo 
ele la Luz, oszlopos kis templomhoz érünk; mecset volt. 
A gót templomnak a romjaihoz ez a monda fűződik: 

Egy fülkében elfalazták turbános mórok a feszületet 
s az előtte égő lámpácskát. Mikor VI. Alfonz a móroktól 

A Puerta del Sol. Hídkapu. 

elfoglalta Toledot, a hadvezér Cidnek letérdelt a lova 
— Babieeca — ezen a helyen, és figyelmessé téve ez 
által, megtalálták a feszületet és a lámpát, a mely 
még mindig égett. 

Megnézzük a Hospitál de sánta Cruz-nak az épület 
fölé emeletesen, két faragványos ablaksorral emelkedő 
főbemenetí kapuját. Oszlopos és boltozatos, rajta, kőbe 
vésett mintegy húsz alak. Az alsó ívben álló csoportozat 
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a szent kereszt imádását ábrázolja. Közöttük az alapító, 
továbbá szt. Ilona császárné és szt. Péter. Egyházi célra 
építette Mendoza Péter bíbornok a XV. század végén és 
a XVI. század elején máltai keresztnek az alakjában. 
Jelmondata rajta: Ave Maria gratia plena, imádságos 
szavak. Most katonai célokra szolgál az épület, a nagy 
vasszöges kapuján ki-be járnak Mars fiai, a kapuban őrt 
állnak. A díszkaput és épületet az idő nagyon rongálja. 

Toledonak nevezetességét képezi a két, ősrégi hídja, 
egyúttal kapuja. 

Az Alcántara-híd, illetve tornyos kapu a város éjszak
keleti sarkában van. A Tájon keresztül, faragott kövek
ből való tömör, évszázakra szóló építkezés, habár most 
is már nagyon régi, a XIII. századból való. Fognak-e a 
mi Duna-hidaink igy kitartani? mikor a Lánchidat egy 
félszázad után már kímélni kell. A hídkapuról, a kapuk bol
tozatai alól, vagy azokon keresztül, pompás kilátás esik 
a városra, az Alcázar ra, a sziklahasadékban vergődő 
Tajora, a mint a szemhatárunkba vonjuk egyiket vagy 
a másikat. A kapu már akkor meglep, mikor a vasúti 
állomástól jőve, a Tajo fölötti íve alatt elrobogunk. A 
boltozatos, magas nyilasa fölött, nagy, koronás címer. 
A kocsik, melyek eddig nehezen gurultak, a híd közelében 
meglassítják menésüket. A hídnál is néprajzi pompás 
tanulmányra tehetünk szert. Látunk embereket nem csak 
a környékről, messziről, hanem turistát a világ több 
tájáról. 

A híd kőpárkányán többen pihennek azok közül, 
a kik terhekkel cipekednek. Mások, a kilátást a híd 
közepéről élvezik. Koldus a városban, itt akármennyi. 

Toledot nem lehet kihagyni az útirányból, habár 
nem esik a vasúti főközlekedés nyilt országútján, szárny
vonallal jutunk oda. Időnkbe kerül, mig Toledoba 
bejövünk, időnkbe, mig abból kikerülünk, de azért 
— ismételem — nem szabad mellette közömbösen el
haladni. 

Hanyatlásba megy a város, múltjából élősködik. 
A város 370 évig nyögte a mórok igáját, de ugy nyögte, 
hogy akkor érte el a legszebb virágzását. Vezetőm mutat 
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néhány mór épületet, tornyot, mecsetből1) átvedlett ke 
resztény templomot; nevezetes régiségeket. Azt is, mely
ben Cervantes lakott, nem győzném elszámlálni a látottakat 
mind, de arról győződöm meg, hogy Toledoba nagyon 
sok régiség van, hat ez a kedélyre, alig várom az esti 
séta idejét, hogy élvezhessem a noehe toledanat, terén, 
a hová kiverődik az élet, élvezhessem a toledoi éjét. 
De csak nem verődik az ki, ugy, mint más spanyol 
városban. Alvó, holt város Toledo, ablakai zártak, nem 
néz élet azokból. 

Most még dologban vagyok, hosszú még a nap, 
sokat láthatok. Az esti kilenc óra, déli országokban, 
éjféli tizenkettőkor van. 

Az Alcántara-híd megnézése után, egy torony-kapv 
esik útba, az ódon Visagra.2) Legszebb mór építkezés 
az egész városban, a IX. századból való, érdekes. Régi 
alakját megtartotta a két gömbölyű, — fölül bástya 
rések — óriás torony közötti ívkapu. A réseken keresztül 
nyilaztak az ellenségre, sok vér folyt a Tajoba. Fölül 
egy széttárt szárnyú, nyitott csőm kétfejű sas terpesz
kedik, a mi szomszédságunkból szállt oda. Hasában a 
spanyol címer, szakasztott mása, egy kiadása a mi, 
szívesen nem látott sasunknak, a mely magyar címert 
hord a testében. Sas fölött a spanyol korona, ennek leg
tetejében egy álló alak, régiség, nem vettem ki, micsoda, 
kicsoda, megkoptatta az idő. V. Károly városában sok 
ellenség, jóbarát járhatott ezen a kapun a körfallal köri
tett sasfészekbe ki és be. Ha megszólalni tudna, sokat 
mondhatna. 

Vezetőm unszol, nézzem meg a Leoeadia templomát, 
melyben a szentnek szobra, s ott nyugszik maga. Helyre
igazítom könyvből, a vezetőm állítását, hogy jelenleg a 
székesegyházban nyugszik a III. században Dioclecian 
császár alatt vértanúságot szenvedett nőszent. Az újfent 
emiitettem templom, a városon kivül van, tehát messze. 
Érdekes, történelmi. Zsinatot tartottak abban a temp-

!) Mezquita = mecset, mazegad arab szónak, földre borulni, jelentősége van. 
2) Via sacra, szent ut, latin szavakból, vagy Bab sagra ugyanazon jelentő

ségű arab szavakból. 
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lomban. Az egyháziak Tézeniiégyszer jöttek össze a VII. 
században. Időm nem adja ku hogy vezetőmre hallgassak, 
pedig otthon, nálunk is emlegetik szt. Leocadia nevét 
némely fiatalos, zajos mulatság után. 

Most megyek inkább oda, a hol a messze híres 
toledoi pengét gyártják, mely már a rómaiak Idejében 
híres volt. hogy néhány emléktárgyat vehessek a toledoi 
híres acélból. Van kés, olyik medveölő lehetne, olló, 
melltíL karperec. Keresek az öldöklő eszközök között 
egy olyan pengét, melyről mondják, hogy lehet meg
görbíteni ugy, mint az óra rugóját, de csak, nem találok 
ilyet. Veszek hát egy spadat az espada által használt 
formában, de pieinyitett kiadásban melltünek a nyakken
dőmbe. Csínos enesenbencs. Emlékeztető a madridi bika-
véres napokra. 

A sziklatömbön épült város délnyugati részében, a 
hol annyi az időbarnitotta ház, a szt. Márton hídja körül 
több nevezetességet lehet látni, habár itt van a leg
több rom. 

Megnézem futólag szt. Tamás templomának az alulról 
föl, négyszögletesen emelkedő, kétemeletes magas, ala
csony kúpban végződő igen érdekes tornyát, mely ere
detileg mecsettorony volt s megtartotta eredeti alakját. 
Hasonlít némileg a Visagra-kapu közelében levő Santiago 
del Arrabal templomának tornyához. A torony ablakainak 
az íveit első pillantásra mór ízlésűnek ismerjük föl. A 
húsz toronyablak nyitva, ki-be jár a szél a tornyon, a 
harangok csengése messze száll. Hallgatom egyideig, 
azután ide közel, megnézek egy nagyobb nevezetességet, 
régiséget, melynek történe van. 

A Santa Maria da Blanca, öt hajóval biró templom 
az. Igénytelen külseje mellett elmentem volna, el, el, 
de a képes könyvem képe megakasztja lépteimet. Meg
nézem a XIII. századból való nevezetességet. Libanoni 
eedrusfából a mennyezete, Jeruzsálemből, a Sión hegyéről. 
Zsinagóga volt eredetileg, azutániaktanya, és végre raktár. 
A zsidóknak Spanyolországból való kiűzetése (1492) után 
keresztény templom lett. 

Harminckét nyolcszögletes, nem magasan álló, de 
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igen szép oszlopfő, — mintha tűkkel szurkálták volna 
ki a cifraságait — huszonnyolc, patkó alakú merész ívet 
hord. Az összeérő ívek hegyében pompás kővésés, mindez 
nagyon emeli az építkezés szépségét. Jó előtanulmány 
a córdobai, sevillai és granadai, a mórok által itt hagyott 
kőcsodákhoz. 

Az oszlopok fehérek mint a hó, egész kis oszlop
erdő körülöttem, mikor középre állok. Az ablakok jól 
világítanak. 

Javítás, újítás alatt áll a templom, az oldalfalakat 
állványok takarják el, de egy rajz után, mely a köny
vemben van, fölmegyek száz egynehány fokú, gyalulatlan 
deszka-lépcsőn, mely a javítási munkálathoz fölvezet, és 
dúsan hálálja meg fáradtságomat a főfal remek kővésése. 
Nagy körök, eres apró levelek, díszek. Gyönyörű kő virág, 
fölül zsidó betűk a templom egész hosszában. Mindez 
Isten dicsőségére van. 

Egyszer egy bíbornok, a templom mellé zárdát épít
tetett, előkelő, bűnbánó bűnös nők számára, hogy mene
déket találjanak benne az élet szennye, zaja, kicsinyes-
kedése ellen, de a zárda nem népesült be. 

Kijövet, átellenben, egymásba olvadó cifraságával 
szembe ötlik a San Jüan de los Reyes templom, a gót 
építészet gyönge, Jüan Guas remeke, melyet előbb néz
nénk színháznak, ha a bemeneti ajtó fölött kereszt nem 
állna. Torony nincs, csak minden oldalon egy-egy magas 
cifraság, hegyben végződő oszlopos sarok több, az osz
lopokon párosával a szobrok. A falaknak különös elö-
ugrásain is van szobor, díszes királyi címer. Csupa kő. 
Rabbilincsek (20) láthatók az Éjszaknak néző falon. 
Viselték, csörtették a keresztények, granadai mór fog
ságban. Katholikus Ferdinánd szabadította ki őket. Az 
a már többször emiitett fehér mészkő, melylyel Portu
gáliában is előszeretettel építkeznek, bőven van itt. A 
külső falakon aragoniai és kasztiliai királyok koronás 
címerei, a királyi hatalom jelvényei. 

A templomot a katholikus királyok alapították, em
lékére annak, hogy 1477-ben Cath. Ferdinánd megverte 
a portugálokat. Azért alapították, hogy fölépítve, temet-
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kező helyük legyen, a mi Granada okából, Granada-
későbbi bevétele*' niíán nem lett. Ennek tulajdonítható 
az, hogy kétszáz évvel tovább húzódott az építkezés, 
utóbb, most. plébánia templom lett, de azért a barátok 
összegyűlnek keresztjáráskor. 

Az építkezésben, a gót ízlés, a renaissance-al vál
takozik. 

A templom belsejében arab díszítések és virágfüzérek 
között sok szobormű van, fölöttük mennyezet. Kővésetü 
az egész fal, teljes világlatba helyezi a kupolán beözönlő 
fény, a mi vidor színezetet ad az egész — csupán egy 
hajóból álló — templomnak, elolvashatók a kőírások. 
A csodálatos szépségű falakon kőcsipkék, sok címer, 
életnagyságú alak, tömör, párját ritkító díszítés. Kár, 
hogy a törökök módjára, romlani, pusztulni engedik a 
ritkaszép templomot. Törik a feketefehér márvány talaj. 
Pormás boltozatok, művészi kivitelű főoltár, több kápolna
mellékoltárral, igen szép szószék. 

Ximenes a templommal kapcsolatos zárdában szer-
zeteskedett, mint ferencrendi barát. 

A zárdát nagyrészben elpusztították a franciák. A 
lovas katonák istállónak használták. Tűz is segített a 
rombolásnak. Megroppant falak. Nagy kár a remekművű 
építkezésért. A keresztfolyosós zárda épen maradt ré
szében egy kép, ábrázolja Torquemadát, a nagy kín-
vallatót, a ki százezrek számra égettetett. Szigorú vo
násaiból nem olvasom ki a keresztény szelídséget, ember
szeretetet. Nem, nem, de fejére odaképzelem azt a 
tövis koronát, melyen az emberiség örök átka van. Tört 
oszlopok, szerteszét heverő oszlopfők. Repkényes pompás 
rom, fürge gyíkok búvhelye, énekes tücskök ugrálója. 

A zárda udvaráról, folyosójáról jól látszanak az 
ablakdíszek. Kőből vannak. Mintha valami, könnyen ido
mítható puha anyagból alakították volna azokat s csak 
később dermedtek volna kővé. 

Közel járunk a vágóhídhoz. Nem megyek be. A 
budapestit akartam egyszer megmutatni a vidéki roko
naimnak, de a fejjel lefelé s egymás mellé akasztott 
borjuk vérpatakját látva, a mint az ölő, végig húzta 
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nyak tikon sorban az éles kést, ott hagytam a kiket ve
zettem, mint sz. Pál az oláhokat, azóta se kívánok vágó
hidat nézni belülről. 

A kis történet azonban, mely ehhez a helyhez van 
fűzve,' érdekelt. Itt állt egykor, régesrégen Roderiknak, 
az utolsó gót királynak az erős vára. A király megszök
tette Julián grófnak a leányát, a gyönyörűséges Plorindát, 
kit a Tajoban látott fürödni. A mórok az ő mondájukba 
Zoraid-nak és Cava-nak nevezik fölváltva a szépségest. 
A bosszúálló apa a mórokat hívja segítségül. A szép Cava, 
Roderiknek a koronájába került, mert a bosszuló apa 
Tarik arab vezért hívja be. A többit tudjuk . . . a gót 
birodalom föloszlott. Soha se támadt föl. 

Vízhordónak a szamara áll meg az ut közepén. 
Nagyon föl van cifrázva, különféle rikító színnel, föl ám, 
bojttal, csengő érccel. Mindez és egy háló védi a legyek 
csípésétől. Félig le van nyírva, hogy a teste felső részére 
kevesebb por, piszok ragadjon. Vastagabb faágakból 
összerótt nyeregfele van a hátán, mely két, igen nagy 
vízkaimát tart, beillik mindenik, akós hordónak. A can-
tara az, az ismert, halványsárga, izzadó cserép edény, 
mely természettani okból hűvösiti a vizet. Azért említem 
ezt, mert a vízkérdés Toledoban nagy fontossággal bír. 
Se erdő, se mező közelében, kő és kő mindenütt. A 
vízvezeték dolgában a rómaiak ideje óta nagyon hátra
mentek a toledoiak. Akár újra kezdhetik. 

Néztem egy kutat, melyből merik a vizet, esővíz 
gyűjtő volt az. A gömbölyű gádor, kőből. Erről két vas
rúd nyúlik föl, melyekre keresztbe van fektetve egy 
harmadik. Arra van a csiga erősítve, a mely forog kötélen. 
A kutak dísze rendesen egy vaskereszt, melyet egy 
vasív tart a csiga fölött. Ember meregeti a vizet, a 
korsókat töltögeti. 

Nézek azután egy nagyobb vízhordó alkalmatosságot. 
Ez egy kétkerekes rövid kocsi, nyerges ló van elé fogva. 
Kerék,...^öU§tt^egy_,dOTongfa^va^ oda erősitye^ ezt szo: 
ritja embere a kerék küllőkhöz, hogy a lejtnek se sza
ladjon el a kocsija. Volt a kocsin mintegy tiz nagy 
cserép vízkanta. A szegények Toledoban is vízzel főznek. 
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A másik vízhordónak nincs kocsija, csak néhány föl
cifrázott szamara.., melyek öblös korsókban hátukon szál
lítják a vizet. 

Szt. Márton hídjánál bezárom a toledoi látnivalók 
sorát. A híd följárója mellett kőpadok a pihenésre. Mindig 
vannak rajta nyugovók, olykor érdekes társaságok, 
Európa több részéből itt összeverődött idegenek, a kik 
érdekkel nézik 
egymást, lesik 
közeledésre az \ ,<f 
alkalmat. A tár- ,. . ' . \'.;~ v..-.// 
salgás, ha sike
rül egyeztetni, 
csaknem kizá
rólag utazás

ról, kiki a maga 
lovát dicséri. 

A híd mély bol
tozatába, a vá
rosból olyan 

képet illesztek, 
a milyent aka
rok. Legszebb 
az egyenes át
ellenben lévő 
különös for

májú templom és a zárda, a honnét ide jöttem. Már az 
igaz, hogy Toledoban dőzsölhet a szem épitészeti szép
ségekben. 

Az öt íves, kétoldalt tornyos híd, nagyon régi, 1212 
óta szolgál a városhoz bejáróul Nyugotról. Rendületlenül 
áll, nem aféle ringadozó. Camoes és más költők éne
kelték meg. A Tajot, a Pirenei-félsziget lépcsőzetes föl-
színéhez képest, ezt a sellős és vízeséses, szemetet hordó 
szennyes hegyi folyót, Lope de Vega, Toledo szülötte, 
a spanyol Petrarca „el dorado Tajo"-nak nevezi, aranyos 
folyónak. Van is benne arany, de a ki gyűjti, nem gaz-
dagodhatik meg attól. A Tajo, mikor elhagyja Toledo 
sziklás medrét, a rónán terül el, melynek a berkeibe 

Vizet hordó szamár. 



334 Toledo nevezetességei. 

helyezi Cervantes, pásztorregényében, az ő kedves Galatea-
ját, a kit akkor ismert meg, mikor II. Fülöp alatt Portugá
liában harcolt. 

A Szt:<Márton-hídon Toledo címere ékeskedik. Nézem 
a Tajo-t Örülök neki, mint valamely régi ismerősnek 
látásán. Láttam Lisszabonban legalsó folyásában, a hol 
nagyon nagy, öregesen hömpölyög. Itt, a hol középső 
folyása kezdődik, vadul csapkod a szaggatott szikla 
mederben. Ott hatalmaskodhatik, de a víz, legyen bár 
a tengernek az erős hulláma, erejétől megfosztva, ellapul 
a parton. 

Egy, XIV. századbeli monda fűződik a Márton-hídhoz. 
Ellenség égette a híd közepét, tűztől lepattogtak a kövek. 
Nem volt senki, ki a hidat helyre igazította volna. Az 
érsek maga írja ki a pályázatot, keresztény és pogány 
szakértőket hiv össze. Jüan Arévalo személyében egy 
fiatal ember jelentkezik. Helyre is állította a folytonos
sági hiányt a híd kellős közepén. Mielőtt a támasztó 
faállványokat eltávolította a fiatal ember, hibát vesz észre 
a munkáján. Nehogy a híd ismét omlásnak induljon, 
éjjel meggyújtja az állványt s a tűztől a híd közepe 
ismét beomlik. A városbeliek azt hiszik, hogy ismét tűz 
pusztított, ismét átadják a munkát Arévalonak. Ez újból 
munkához fog, javit a tdolgán és teljes sikert arat. 
Azóta erősen áll a híd. Évszázak óta ütközik a víz, híd-
lábakra. 

A mórok világának költészete gyakran fonódik össze 
a keresztény költészet szálaival. Szt. Casilda-nak Toledo-
hoz fűződő vallásos mondája ilyen. Megesik szíve a mór 
király szép leányának a kiűzött keresztény foglyokon. 

Éhségüket enyhítendő, kosarában, kenyeret visz 
nekik titkon. Tetten éri a szigorú apa, kegyetlen mór 
király; nagy baj volna, ha a kenyér, kosarában, illatos 
rózsává nem változott volna át. 

Most pedig, hogy leszállt az alkony, fölébred az 
utcai élet. Megjött a csendes est, hiv a noche toledana, 
menjünk a térre és nézzük a toledoi üde lelkű rózsákat, 
a rózsa tőhöz simuló estikéket, kisértően szép Casilda 
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arcokat! Itt is vannak parázsszemü, érzelem-gazdag höl
gyek ifjú kedélylyel. Eszmény-alak hölgyek, a kik 
érzelmi lágyságukkal beleliizelgik magukat a szívünkbe, 
emlékezetünkbe. Csak nézem, nézem világítás mellett 
a szép arcokat, lelkek kirakatát. A noclie toledana, nyu
godt éjszaka sem álmosít. 

V 
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füge. — Kerítést csinálnak. — Az olajfáról. — Emlékezés az Olajfák-hegyére. 

f
^ész Európa, vasúttal van már behálózva. Mad
ridtól ötödfélszáz kilométernyi hosszú nagy utón 
jutunk el Córdobába. Lassú menésü vasúton is 
könnyű ez most, de mennyi idő, türelem kellett 
ehhez az úthoz a sínek lerakása előtt, mikor az 
emberek gyékény födeles nagy kocsikban, úgy

nevezett Noé bárkákon, nehézkes szekérpostákon utaztak 
errefelé nyármelegben, a befogott nyolc-, tiz pár öszvér 
által fölkavart, ölnyi magasságú porban, elképzelhetjük. 
Azt is, hányszor durrogott, csattogott a kibontott ostor, 
hányszor fordult a kocsi féloldalt és hányszor húztak 
sort az öszvérek hátára. Legjobban lehetett ezt látni a 
kocsis fölötti helyről, melynek neve banquetta, Az utazás 
kényelme, sokfélesége, a szegény és gazdag ember anyagi 
helyzete szerint változott. A szegény ember gebéje, rozoga, 
oldaltapogató szekeret von, lassan halad. Olvasom Nero 
császárról, hogy ezer kocsi nélkül meg se indult nagyobb 
útra és hogy öszvéreinek a patkói ezüstből voltak, 
jól fogtak. Feleségének, Poppaeanak a kocsiba fogott 
lovai pedig arany patkóval voltak ellátva. Ezek a dol
gok nem tartoznak ugyan az utazás kényelméhez, vala
mint az se, hogy szokásaként, mintegy ötszáz szamár
kanca tejében fürödhetett a kedvelt asszony naponként. 
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Nekem csak egy volt a kár, hogy részben elveszett 
a tanulmány, a póstatrombita regényessége. Részben 
mondom, mert a vasúti kocsik három osztályában, ke
resztül-kasul száguldván az országon, eléggé megismerjük 
Spanyolországot, érdekes népét a szokásában és erköl
csében. Nem csinálnak titkot, élnek a jelennek és az 
élvezeteknek. A ma bizonyos, mit hoz a holnap? kétes 
az. Andalúziában, a szép asszonyok hazájában másként 
gondolkodnak mint a magas Éjszakon Throndhjemben, 
Tromsöben, a hol lassú a vérforgás. 

Mikor megszűnt az erre való fuvarozás, fenyegető 
módon érintette egész kereső osztályoknak az érdekét. 
Azóta kiegyenlítődött ez a dolog, a fuvarosok más dologba, 
üzletágba fogtak. Víg társalgás közben egyre sürübb 
lett a füstfelhő. Spanyolországban a férfiak mindig és 
mindenhol dohányoznak. Tehát nemcsak a bikaviadalon, 
hanem a templom előcsarnokában is, tárgyalás alkalmá
val és egyéb hivatalos munkában. Egyenlőségi érzetük 
abban is lel kifejezést, hogy a paraszt az úrtól és viszont, 
tüzet kér. Caballero a hidalgotól1) s igy tovább. 

A hosszú utmentén a nagy Mancha-*) síkságon, mely 
700 méter magasan fekszik a tenger vízszintje fölött, 
forgó fejű apró szélmalmok, melyeket jól hajt a levegő 
mozgása, Cervantes alakjai tűnnek föl a képzeletünkben, 
a szomorú lovag és a potrohos apród, de gondolok 
Cervantesre magára, a kinek minden gondolata a haza 
földjéből nőtt ki, a kinek ragyogó képzelete a hétköznapi 
lényeknek is szárnyat adott, emelkednek szemünkben. 
Majd finom, majd a szatirikus humor fényének a csillo
gásával veszi meg a költő, szívünket. 

Szőlőföldek, gyümölcsösök, füge-, mandula fák* olajfa 
ültetvények mellett szénégetők telepei és csatornázott 
földek mellett visz el utunk; az öntöző kerekek forgás
ban. Láttam parasztgazdaságokban működni a régi for
májú spanyol ekét, mely méltó párja az egyiptomi felláh 
faekéjének, mely kétezer év óta egyforma, csakhogy, a 
mig ez, áradásos és iszapos földet könnyen túr, a spanyol 

!) Hidalgó — alsóbbrendű nemes. 
2) Mancha, arab szó, sivár, száraz vidéket jelent. 
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faekének kavics akasztgatja útját kiégett földben nehezen 
jár. Vannak itt terméketlen, fátlan vidékek, sivár, aszott 
tájak is. A vonat egyszer hegyláncon búvik keresztül, 
másutt, terpeszkedő tájon zakatol egy sósföldön is át 
megy. Xézzük a hideglelős tájon a növényzetet és a 
tavakat, melyeknek a vizéből haméleget (hamuzsirt) és 
sziksót, vagy miként a spanyol vegytanban nevezik, sodát 
nyernek. 

Birka nyájak, egyéb állatcsoportok a jobb földeken, 
utmentén, kutgádor, válu mellé gyülekezve. A magas
latokon, legelésző kecskék, pásztornépség körülöttük, 
mellettük. 

Alcázar de san Juan-nál, hol a mórok egykor várat 
építettek, Portugália felé vasúti elágazás van, tehát 
csomópont. Kiszállunk, kényelmesen lehet étkezni, még 
arra is maradna idő, hogy a mintegy 9000 lakost szám
láló várost kocsin futólagosan megnézzük, ha volna — 
kocsi. Addig a spanyol borkereskedésnek erről a vidékről 
való főelárusitó helyén, Ízleljük meg az Alicante és 
Bstremadura termékét. Zamatos és burgundi jó fajok. 

Sok boruk van a spanyoloknak, áldozhatnak ez okon 
a vendégszeretet oltárán, a nők is szívesen fogják a 
pohárt kezükbe, azt a víg mulatozást azonban, a mi 
nálunk olyan közönséges, ott ne keressük, nem találjuk. 
A boruk erős, csak kortyonként élvezhető vagy vízzel 
meghiggitva. Vendéglőben ott áll a literes üveg vörös
borral minden teríték mellett, külön nem is számítanak 
a borért, az étellel jár, iszik, nem iszik valaki, egyre 
megy. 

Délnek haladva, érintjük a mintegy 10.000 lakost 
számláló Manzanáres városkát, melytől Madrid vize, nevét 
nyerte. Argamasilla de Álba falucskát nem látjuk, belebb 
van, születési- és halálozási helye az Cervantes El ingenioso 
hidalgó de la Mancha-jának, don Quijotenak.1) 

Szerzőnek ez a világirodalom hírű munkája, gúnynyal 
ostorozza a Spanyolországban akkor lábrakapott és szél
tében olvasott lovagregényeket, lovag cselekedeteket. 

!) Quijote, Kihóte-nek ejtendő, (lábszárcsont) Mancha pedig Mancsá-nak. 
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Jellemfestés és a kellemesnek vegyülése a nevetségessel 
színes, életteljes képekben.1) 

Valdepenas nagyobb város 16.000 lakossal, van benne 
sok borozóhely. 

Almuradielnél elérjük Spanyolország legmagasabban 
(800 méter) fekvő vasúti állomását, Valamelyik isten
hátamögötti helyről jőve, fekete öszvérek egy postakocsit 
vontattak ide. 

Következik nyolc alagút, egyikből kijövünk, másikba 
beszaladunk, szebb vidékek, helylyel-közzel várak om
ladékát látjuk. 

Közelben csatahelyek, a hol a spanyolok álltak 
csatavonalban a franciák ellen, meg is verték azokat 
1808-ban. Ismerjük már ezt az évszámot Madridból, a 
franciák garázdálkodásáról, pusztításáról. Sáskák pusz
títását könnyebben kiheveri az emberiség, mint a művelt 
nemzetekét, a francia és angolét. 

Gyümölcskertes Ándujar városnál (13.000 lakos) 
agyagkorsókkal megrakott sok kocsit látunk. Itt készítik 
és innét hordják szét a hüs víztartó cantarakat. Kár, 
hogy itt a vonaton is nincs azokból néhány, tele friss 
vízzel. Borral telitett, csinos formájú korsókat árulnak 
azonban az indulóházakban és azok környékén. Fogyasz-
szuk inkább a piros bélü gránátalmát, módunkban van, 
olcsón adják. 

Első megpillantása a Qadalquivir2) folyónak, mely 
Córdoba és Sevilla mellett is folyik. Viszontlátás ott. 
Most átrobogunk az öt íves, 198 méter hosszú hídján, 
mely Spanyolország ujabb történetéből ismeretes. Hagy
juk a történelmet és örüljünk, hogy Córdoba alá értünk. 

A déli égöv jelentkezik. Kaktusz-füge annyi, hogy 
kerítésnek használják, vasúti töltésekre védfalnak a 
legelő jószág ellen. Meleget szerető áloék, öt-hat méter 
magasra nő föl a virágjuk, mely a hegyében, ágakra 
szétterjed. Többkaros gyertyatartóhoz hasonlít. Az alkony, 
bűvös ecsetjével sok szép képet rajzolt. 

!) Ezernél több spanyol kiadást é̂ t el Cervantes regénye. A világ minden 
művelt nyelvére lefordították, magyarra Győry Vilmos. 

2) Wád- vagy Uadi al-Kebir arab nyelven, a mi nagy folyót jelent. 
22* 
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Olajfáknak az erdői látszanak. Nem találom az 
olivát oleát, ezt a hasznos fát, a költő mondása „Sötét 
olajfák illatos hüsében* után olyan szépnek, mint kép
zeltem. Zöldes, sárga színű, átellenes ritka levelei, bizony 
nem nagy árnyat adnak, ele szép látványt, mikor a gon
dozott fák sorokban állnak. Könnyű a szaporításuk, 
magról, ojtással, szemzéssel, de elég egy vesszőt földbe 
ásni, csak azután vizet bőven a dugványra, csatorna
hálózatot a földre, melyen az olajfák vannak állítva, a 
meleg napsugár elvégzi a többit, kihúzza a földből ma
gasan, megnövesztve, víg tenyészésre indítja. Félezer, 
egyezer méter magasságig megy föl a hegyekre, csak 
kedvező éghajlatot, alkalmas talajt találjon. Vén kort 
ér el. Ilyen olajfa-Mathuzsálemeket láttam Jeruzsálem 
mellett az Olajfák-hegyén többet, melyekről állítják, hogy 
Krisztus idejében is megvoltak már. Hat méterig terjedő 
kerületük, a földből kikopott vastag gyökereik nagyon 
magas kort mutatnak. 

Egy kinőtt olajfa, csonthéjas bogyóinak olajában 
négy-öt korona jövedelmet ad. 

Az olajfának mintegy 35 faja van. A levelek tövé
ben, ágas-bogasan vagy fürtösen álló, némelyik kerek 
nagy, tojásdad gyümölcsben két mag is van. Nemcsak 
a mag, de a gyümölcs is ad olajat, sokat, kövéret. Az 
érett gyümölcsből szivárogtatott vagy gyengén sajtolt 
olajnak jobb a minősége, mint a malomban őrölt gyü
mölcsé. 

Az olajfa-bogyó éppen érésében volt, mikor Spanyol
országban utaztam. Savanyítva, fűszerezve, tányéron min
dig ott állt az asztalon. Ki, csemegének ette, ki meg 
étvágygerjesztőnek. Én ugy találtam, hogy se jó, se rossz, 
mások nagyon kedvelik. Néhány szemet délben, este, 
lehet enni belőle. 

Az olajfák között, Córdoba felé járva, tudtam meg, 
írtam meg ezeket. 

vlL^ 
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Córdoba némely nevezetessége. 
„La flór de saber y de Gaballeria." 

Uuan de Mena. 
A tudás és a lovagiasság virága. 

„Dives Córduba." 
Marcialis. 

Gazdag Górduba. 

Címere. — Górdobai csizmadiák. — Angyal lábra való papucs. — Aes cordubense. 
— Egykori mór főváros. — Legjobban lehanyatlott. — Nyugati Mekka. — Elzarán
dokoltak. — Régi, mint a történelem emlékezése. — Nagy emberek születtek itt. 
— Mi mindent tanítottak. — Al Gebr. — Útvesztők. — Utca nevek. — Gran 
Capitán. — Előkelő világ. — Egymagamban állok. — Először és utoljára. — A 
költői érzés magasából, le. — Nyomorúságos alakok. — Elgondolkodom. — A hídon. 
— A kétfejű sns messze röpült. — Néprajzi tanulmány a hidakon. — La colunna 
del Triónfo. — Rafael mondása. — Zengzetes spanyol nyelv. — Legjobban tetszett 

^^^^órdoba') címere: Cifra szélű koronás pajzs köze-
JÖ!1§) P^n? nyilvess2ővel átlőtt oroszlán. Szárnyas an-

J ö S ^ gyaí, jobb karját védőleg terjeszti a címerre, 
g^^ bal kezében harsonát szőrit ajkához. Córdoba 
* v ^ címeréhez ez a mondás járul még: „Córduba, 

easa de guerrera gente y de sabiduria clara fuente." 
írásban, címerrajzban, Córdoba története van. 

Mi magyarok Cordovának ejtjük a város nevét, 
emlegetjük leginkább a cordován bőrből készült cordován 
csizmáról. Milyen jól is egészíti ki a magyar díszruhát, 
mely méltóságos, lovagias, utólérhetlen szép viselet. Tehát 
a córdovai csizmadiák, cipészek és papucskészitők ter
jesztették sok helyen Córdoba hírnevét. A córdobai fes
tett csizma széttépésének a lehetetlenségét azonban, csak 
képen láttam. 

x) Corteba, olajprést jelent feniciai nyelven. 
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Angyal lábakra illő cipőket is készítettek a vers 
szerint: 

„A la puerta del cielo 
Venden zapatos, 
Pára íos angelitos 
Que están descalsos." 

Ez. azt jelenti, hogy az ég kapujába árulják a cipőket, 
mert mezítláb járnak a kis angyalok. Ilyen kis cipőket 
és angyalokat most is lehet még látni Córdoba udvar-
kerteiben és a sétányon. 

Másik közismereti! nevezetessége volt a városnak 
az eas cordubense. Se érc-, se bőripar most nincs, az 
egykor olyan nagyon híres és nevezetes nagy árucsar
nokok, melyekből küldték az árukat a világ minden 
tája felé, hasonlóképpen régen nincsenek. 

Most azt hiszem, nálunk külömb córdován csizmát 
csinálnak kecskebőrből, mint Córdobában. 

Megtartom a Córdoba elnevezést, mert mi is szeretjük, 
sőt megkívánjuk, hogy a városaink, községeink nevét 
el ne fordítsák a németek és mások. 

Ott, a hol a Sierra Moréna, a córdobai hegy, lan-
kásan száll alá a síkságra és a hol a piszkosan is szép 
Quadalquivir folyó hömpölygeti árját a város falai tövében, 
104 méter magasságban fekszik 55.600 lakossal Spanyol
ország Athénje Córdoba, az egykori mór királyoknak a 
falakon kivül 28 külvárossal bíró, a mostani Córdobánál 
összemérhetlenül nagyobb fővárosa, a mely most Spanyol
országnak legjobban lehanyatlott városa, melyben árnyéka 
sincs a régi fénynek, csak emlékezésben van meg, hogy 
onnét igazgatták egykor Spanyolországot, hallgatva a 
damaskusi és bagdadi khalifák parancs szavára. Mekka, 
Keleten szent városa a mohamedán népnek, Nyugoton 
Córdoba volt a zarándoklásuk helye, khalifák székvárosa. 
Alkottak is a mór királyok itt olyan csodát művészettel, 
mesterséggel, hogy elzarándokolt ahhoz, a ki csak tehette, 
és ma, ha messze földről Spanyolországban jár az idegen, 
ne mulassza el megnézni az oszloperdőt, Córdobának 
ékességét, büszkeségét, a régi ragyogványnak marad-
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ványát. Bn is Córdoba legnagyobb nevezetességének a 
látása végett jöttem ide. 

Szűk utcát, felséges székesegyházat láttam eleget, 
Alcázart láttam Toledoban, ennél szebbet látni fogok Sevil
lában, a legszebbet Granadában, most ide jöttem, hogy a 
legszebb maradékában megnézzem Nyugoton Keletet! 

Elhagyom a Colonia Patrícia régi történetét, dióhéj
ban sem mondom el, mert hiszen ugyan az a sors jutott 
Córdobának, mint a legtöbb spanyol városnak. Régi, 
mint a történelem emlékezése, a carthagóiaktól Krisztus 
előtt alapított, Dél gyöngyének elnevezett Córdobát föl
emelték, uralkodtak benne különböző nemzetek, ugy 
mint Toledoban. A régi áldozati oltárok, melyeken Mában 
áldoztak, beomlottak. I. Abd ur Rámán tette 755-ben a 
nyugoti arab birodalom székvárosává. Itt volt akkor a 
történetnek piaca. Nagy emberek1) születtek a most már 
romban heverő körfala közt, a kik az ész vagy a kéz 
hatalmával irányítók voltak. Az arab hódoltság idejében, 
mikor a tudományos világ központja, Córdoba volt, 
nyolcvan iskolájában, híres egyetemében orvostant, Aris-
toteles-bölcsészetet, elvont tudományokat, nyelv- és köl
tészettant, természettudományokat, építészetet, vegytant 
tanítottak. Föladatuk magasságán álltak a nagyismeretü 
tanítók. Magától értetik, hogy kávéházi jogászok akkor 
még nem voltak, a tanulók be tudtak számolni évközi 
szorgalmukkal, bevégzett műveltségükről. A haladás sok 
ágában ugy tudták a színeket vegyíteni, hogy ezeknek 
a mai napig való tartósságukat az Alcázarok falain 
bámuljuk. A sevillai születésű Al Gebr, a maga tudo
mányszakának híres képviselője a betüszámtant, a nevéről 
elnevezett algebrát találja föl és tanítja a mennyiségtant, 
a betűkkel való számolást, a csillagászatot és építészeti 
tudományt egyaránt. Futottak a tudomány arany szekere 
után. Nagy tehetségükhöz mérten vitték sikerre dolgukat. 
A khalifák 600.000 kötetből álló könyvtárát vad népek, 
rajongó keresztények pusztították el azután. Nevezetes, 
nem mindennapi dolgokról szóló könyvek voltak azok, 

!) Mind a két Seneca, a tanitó és író, L/ucanus költő, Maimonides az okos 
rabbi, Sepúlveda és Góngora írók, Céspedes a kiváló festő művész, Florus tör
ténetíró. 
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mint napjainkban, mikor a németek a lombfűrészelés 
titkairól is vastag könyvet írnak. 

Az ókornak két nagy gócpontja volt, Athén és 
Alexandria. A későbbi kor már többet mutathat föl. 
Ilyen egy volt Córdoba, inig ki nem fordult a sarkaiból. 
Most egészen más ábrázatot váltott. Történelmi multu 
korának fénye fakul. 

Említenem kell a nyugoti Izlámban, a két (I. és II.) 
Abcl ur Rámánt, az Omajidák ágyékából eredt, de a törzsé
től függetlenül itt uralkodó két fejedelmet (emir) és utód
jukban II. Hakem-et. Ezeknek a nevéhez fűződik Cór-
dobának fölötte érdekes oszlop világa. 

Előre tudtam, ha az oszlopok közé jutok, ott ragadok, 
azért iparkodtam előbb mást, a külváros lármás népét 
megnézni, habár a Spanyolországban eddig látottak után 
kevés vonzott, mert Córdobának nincsenek terei, melyeken 
megszínesedik az élet, a kövek között fü nő, szabály
talan, középkori utcai tömkelegek, az útvesztőkből alig 
tudunk kijutni. 

Néhány utcának a nevét mégis ide jegyzem, ezek
ben fordultam meg: Jézus Mária, Concepción, Misericordia, 
San Pablo, Santa Maria de Grácia, San Lorenzo. A spanyol 
városok utca- és tér elnevezéséből, sok jut a szentek 
nevének. Az erkély-függöny mögött szinte Mária, Con
cepción. 

Látok házakat csonka ablakokkal romokban heverni, 
düledezni. Minden régi ház egy-egy történet. A házak 
mór építkezés szerint, többnyire az udvarból nyerik 
világosságuka-t. 

Córdoba templomai sokkal kisebbszerüek az eddig 
látottaknál, maradtam azért az indóház közelségében a 
Gran Capitán széles főúton, a hol épült a színház is. 
Córdoba főútjának neve attól a Gran Capitán Gorsalvotól, 
Don Jüan de Córdobátől van, a ki mint Isabella királynő 
hadvezére, győzelmes csaták után a nápolyi királyságot 
meghódította 1495-ben. Azt hiszem, helyesebben csele
kedtem, mikor főútnak neveztem, mintha térnek mondtam 
volna ezt a fasoros, hosszúkás helyet, melyet palotaszerü 
házak határolnak, melyen kocsik, nehézkes ütemű lépés-
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ben haladnak, csak ritkán gördülnek a cőrdobai előkelő 
világgal, vérbeli és pénzaristokratákkal, a polgárság 
jobbmódu elemeivel. Háromszögletű, ezüstszalagos kalap 
a kocsisokon, kötött, fehér keztyü a kezükön. Hatás
vadászat sok cifrasággal, címerrel a kocsi ajtaján. Az 
egyik landauiban, az egykori szépségnek a romja. A 
kocsis ránt a zabián, előnyomul sietve. így suhant el 
az idő a kocsiban ülő úrnője mögött. Az ut végén san 
Nicolas templom tornyának az óraütése figyelmeztet, hogy 
az idő eljár, az élet rövid, szedjük az illatos rózsákat a 
mig lehet. Szedjük is. Rajtuk felejtjük a szemünket . . . 

Az idegenből ide szakadó, egymagában álló vándor, 
a ki nem ismer senkit, a ki nem beszélhet senkivel, 
legfölebb szemével a megvillanó szemekkel, jól érzi 
magát e szép helyen, a hol derű, mozgalom, a város 
egyéb helyeihez képest szokatlan élénkség van. Újkori 
világítás, a sugárzó képek, az arcvonalok nappali fény
ben, susogó lombok, le-föl hullámzó párok, tere-fere, 
magánosok és társaságok, és azoknak körülrajongott 
szépségei. Táltosok által vont hintók ütemes robogása, 
a kávéházi közönségnek kiverődése az utcára, a hold
fényes szép este, az agyban, az utón összegyülemlett 
ezer gondolat kergetőzése s. a. t. elég ahhoz, hogy jól 
érezzük magunkat. „Az élet, bárhol fogod meg, érdekes", 
mondja Goethe. Ne is szalasszunk el semmit, a mi nekünk 
kínálkozik, ránk tartózhat Córdobában, a hol először és 
utoljára vagyunk az életben, mikor mienk az élet. A 
mienk, de meginkább azé a feketeszemű, feketehajú 
apróságé, mely — ime előttünk — odasimul az édes 
anyjához. 

A költői érzés magasából, kár, hogy minduntalan 
leráncigat az emberi nyomorúság, nyomorultsága azok
nak a rossz sorban élő szerencsétleneknek, a kiktől a 
teremtés megtagadta a testi épséget, csúszva, mászva 
közelednek hozzánk ha ülünk, ha állunk, ha járunk, 
mutogatják a szegénységük vackát, esdő pillantással 
vonják figyelmünket kitárt nyomoruságukra. A egyiknek 
kezét tőbül levágták. A másik nem látja a világosságot, 
örök sötétségben botorkál. Megfigyelem, még se botorkál, 
elég biztosan jár. Mintha meg volna neki a homlok-
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részen, a bőrön székelő hatodik érzéke, melyet Javai 
Emil párisi vak orvosdoktor akadály-érzéknek nevez s 
a melyről sokat vitatkoztak már a hozzá értő és hozzá 
nem értő emberek. Keleten a sok vakemberen én is 
megfigyeltem, észrevettem, hogy megálltak, mikor vala
mely akadály elé kerültek. 

Sok a koldus Spanyolországban, a lehanyatlott, el
szegényedett ország nem képes őket eltartani, szabad
jukra hagyják őket, hogy kopogtassanak a társadalom 
minden ajtaján, a füstös kávéházban, az élvhajhászat rom
halmazában és a kávéház előtt az asztalsornál, mindenütt. 
Egy ur, egy reált vet a kalapjába. Talán sehol sem láttam 
egy tekintetre annyi nyomorultat, csonka tagú embert, 
koldust, mint az esti fényözönben a Gran Capitán-on. 
Minek írjam le a szánandó teremtéseket, ismerjük a 
szomorú kinézésű alakokat, legújabban, mint ujságeláru-
sitók kivonultak már a mi fővárosunk forgalmasabb. 
utcáira, utaira is. Ez nincsen jól igy. Inkább kellene 
koldus adót behozni, fizessék azok, a kik szórják a pénzt 
lóversenyen, kártya tanyákon és egyebütt. A pálmák 
alatt elgondolkodom ezekről a dolgokról, és arról, hogy 
Córdoba nem viseli már jogosan a „Dives Córduba" 
címét. De azért vannak egyes nagyon gazdagai. Látok 
a hölgyeken több karátos1) fülönfüggőket. Értékükkel el 
lehetne tartani a tér koldusait éltük fogytáig. 

Córdoba látnivalói közül csak a nevezetes hídra 
szorítkozom és egy szép szobrászati emlékre. 

A legköltőibb Quadalquivir folyó Córdoba alatt fo
lyik, de nem ugy, mint a Tajo Toledonál, hogy öleli a 
várost. A Quadalquivir a város alatt folyik ugyan, de 
attól csakhamar kanyarodva tér el. Mintha nem tetsze
nék neki a szűkebb határok között való mozgás, el
csavarodik. Egy régi híd visz át a folyón, külvárosba, 
hogy onnét utat nyisson az álmok országa, Sevilla felé. 
A híd eredetét a rómaiaktól származtatják, mint a 
mosztáriak az övékét. Kitűnő hídrakók voltak a rómaiak 
kétség kivül, tudták hol kell a kövekből ívet rakni, 

x) A régiek a súlymértéket a magvaktól vették. Például a granum, szemer. 
Karattal mérik ma is a drágakövek súlyát. A karát szó a szentjános-keayér mag
jától ered, melyet a görögök keration-nak hivtak. 
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merre van a hódítás országútja; de a római ludaknak 
rendszerint csak az alapja van meg, erre építettek, a 
kik uralomban utánuk következtek. A spanyolországi 
folyó-hidak igen érdekesek, régiek és erősek, századokról 
regélhetnek, népekről beszélhetnek, a melyek rajtuk 

A hídfő és a mezquita. 

jártak vízen keresztül, keresve a boldogulást, hatalmat. 
Rendesen toronykapukkal vannak, a kapukon az ural
kodók címerei, domborvésetü szavak, fölirás. A kettős 
fejű császári sas messze röpült, Toledoban többször 
láttam még V. Károly császár madarát, itt már nem. 

Ezer éves hosszú, híd, (223 méter, most csak néhány 
ív alatt folyik víz,) melyre érdemes fölmenni, közepére 
állni és szétnézni a határon, környéken. Látjuk az erős-
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séget, mely védi az amúgy is tömör hidat, a doriai 
oszlopokkal ékes hídkaput, porladó címereket rajta, a 
kis vízi malmokat, a várost, a háztengerből kimagasodó 
székesegyházat. Nézzük az apró, a mórok szokása szerint 
vízben, köböl szilárdan épített vízi malmokat, a víz hab
verését, habok megtörését a kerekeken, hídoszlopokon. 
A. híd mindig embergyűjtő, tanulmányozásra sok érdekes 
anyagot hoz össze. Gondoljunk csak a mi fővárosi fen
ségesen nagy Duna-hidainkra, az Erzsébet ívhíclra, a 
prágai Nepomuk-hídra, Konstantinápoly két nagy hídjára 
az Arany Szarun át. Három világrész népe csötlik-botlik 
azon éjjel-nappal. No, ezen a mogorva ívü hídon nem, 
holt városban éjjel alusznak az emberek, de nappal a 
hídon mégis lehet látni érdekes alakokat, terhekkel 
cipekedő asszonyokat, barmot hajszoló embereket. Sza
marak, két részre osztott kosarakban hordják a gyü
mölcsöt, zöldséget, sőt téglát, követ. 

Tűző napsugáron egy ragyás bőrű galera halad el 
mellettem. Ereje, teljességében. A négy kerekű, embert 
és árut szállító kocsi fölé tarka viaszos vászon van 
kifeszítve. Öszvéren, szamáron nyargaló emberek, asszo
nyok, kamaszok. Az öszvérek nincsenek egymásmellé 
fogva, hanem egymásután haladnak. Három—hat. Tompa 
hangon dübörög a híd a kocsik alatt. A rogyásig föl
rakott öszvérek lassú lépésben haladnak. 

A tizenhat egyenlőtlen ívből álló kőhíd mellett a 
folyó partján árnyas fasorok, Córdoba sétáló helye a 
szabadban. Minden pontjáról látjuk az érdekes hidat, 
szépen ívellik. Látjuk a város látóképét teljesen. Al
konyattájt jártam a Ronda Martires-en — Córdobából 
sok vértanú került, — mikor a hunyó nap elöntötte 
aranyával a hidat, megmárványozta a vizet és dicsfényt 
vont a székesegyház fölött. A híd túlsó felén nagy torony 
a híd védelmére. A hídról nézve, van a városnak leg
szebb fekvése. A mezquita, mint egy óriási kocka emel
kedik a háztenger fölé. Néztem innét, néztem onnét, 
eladdig, mig a nap mélyre hanyatlott. 

A hídhoz egészen közel áll La colunna del Triunfo-
nak nevezett szoborcsoportozat, gazdag vasrostélylyal 
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védett, francia mesterkezek munkája. Fölötte a díszesen, 
mesterien kovácsolt vasrácsozatnak kimagasodó lámpái. 
Dicskörös szentek ülnek mesterségesen készített szikla 
ormon, melyről mint egy oltárszekrényt jelképező alapról 
egy igen formás, doriai oszlop nyúlik föl a magasba, az 
aranyozott oszlopfőn a város védszentjének, szt. Rafael
nek álló alakja, karddal a jobbjában. A város fölött 
mintegy őrt állani látszik itt, a székesegyház sarkán. 

A spanyol fölirás ezt a mondást adja Rafael szá
jába : „Krisztusra esküszöm, hogy én Rafael, a főangyal 
vagyok, kit Isten ezen város védszentjének rendelt." A 
spanyol nyelvű fölírást csak azért hozom, hogy ebből is 
kitűnjék, a spanyol nyelv mennyire édes szavú leánya a 
latinnak. 

„Jo te juro por Jesu Cristo crucificado 
Que soy Rafael anjel, a quien Diós tiene puesto 

Por guarda de esta eiudad." 

Hát még milyen ezüstösen csendül föl az ének a 
spanyol énekesnők ajkáról! 

Ez a Triunfo szoborcsoportozat és Madridban II. 
Isabella csoportozatos emlékszobra tetszett nekem leg
jobban azok között, melyeket eddig Spanyolországban 
láttam. Merész állításomat egyéni Ízlésem mentse ki. 

Egy vallásos monda szerint Rafael főangyal meg
jelent 1578. évi május 7-én Don Andres Roélas jámbor 
papnak és a fenti szavakat mondotta. Az emlékmű alatt, 
Pascal, istenfélő püspöknek a hamvai. 

Nevezetes ponton, remek talajon állok a Diadal
téren. Három ország, három világverő népnek az itt
hagyott emlékét látom egy tekintetre. Ott, a víz és híd 
túlsó felén a római eredetű hídtorony, toronykapu, talán 
még Augusztus korából. Itt, a mór építészet utolérhetlen 
remeke: a mezquita. Legközelemben a Triunfo, a ke
reszténység diadalát jelzi. Abból az időből való, mikor 
Spanyolország is még világverő hatalom volt. Nevezetes 
pont, remek talaj valóban, melyről jól látjuk, hogy a 
távol egyre nő. Nő a távol, pókháló leng a díszes rá
csozaton. 

TT^T 



XL. 

A mezquita. 
„Nagy eszmék mindig hódolatot kivannak." 

Jean Paul. 

Legszentebbje. — Legnagyobb. — Művészet telje. — Templom a templomban. — 
Nyugot Kaabája. — Nem javítja. — Kontár kezek. — Szamár fülek. — Áhítattal 
lépek be. — A toronyban. — Kilátás. — Mi volt régen! — A Narancs-udvaron. 
— Aranyos lánykák, fiatal asszonyok. — Terefere. — Ugy volt, ugy lesz. — Céd
rusok, ciprusok. — Gyökeret ver a lábom. — Vize legédesebb. — Emlékezés egy 
pálmafára. — Képzeletben föltámasztjuk. — Narancsfa sor, oszlop sor. — Ha csak 
eddig volna. — Megdöbbenek. — Oszloperdő. — Csillárok és karos gyertyatartók. 
— Ki tudná, mennyi volt ? — Volt-e lelkük ? — Részegülök a színektől. — Teremt 
és ront. — Milliókat hoznak. — Hogyan került ide ? — A pusztában bolygó. — 
Király lett. — Álma. — Egy órát dolgozik. — Nagy és hatalmas. — Omár khalifa 
Koránja. — Elgurult. — Ékköves mihrab. — Elfalazták. — Mohamed sarka. — 
Lovak, oszlopokhoz kötve. — Kényszermunka foglyokkal. — Arról a bizonyos 
Almansorról. — Nincs egy másik. — Térddel koptatott kő. — Papok hibája. — 
Újkori Herostrates. — Honnét a sok oszlop ? — A tanács óvást emel. — A császár 
megengedi. — Császári mondás. — Helyrehozhatlan hiba. — Van rá több eset. 

— Hétszer voltam benne. — Mindnek vége. — Sehol ilyen. 

' órdoba látnivalóinak a megtekintése után eljutok 
a székesegyházhoz, a mór világ legszentebbjé
hez, a márványcsodához. Tegyünk le a székes
egyház elnevezéséről s emlitsük csupán a régi, 
mezquita nevén, a mi volt is eredetileg és a 

jellegét eddigelé nem bírták elrontani a spanyol keresz
tények. Beszélő tanuja egy nagy múltnak, a nyugoti 
mohamedán világnak, a mekkai Kaaba után legnagyobb 
temploma. Világraszóló fénynyel világították meg. 

Most azután össze kell szednem minden rajzoló ké
pességemet, hogy a szíves olvasó elé álllitsam a messze-
földön híres mezquitát a maga remekvoltában, regeszerü-



A mezquíta. 351 

ségében, a mint áll a szemem előtt, és a templomot a 
templomban, keresztény templomot a pogány templom
ban. A pogányság alatt értsük itt, a művészet teljét. 
Ugy sem értem a templomot a templomban, miként a 
spanyol székesegyházakban a kórus és a capilla mayor 
a templomban, mert akkor csakugyan azt is mondhat
nók, hogy itt három templom van egymásban. Ugy is van. 

Kár, hogy ugy van, mert a mit egyszer igen szépen 
megcsináltak, abból akarták mások, kontárok a még 
szebbet megalkotni s éppen ezzel rontottak azon. Rá
térek, idézni fogom majd e tárgyban, maga helyén, egy 
híres koronásnak találó mondását, melylyel a székes
egyháznak mint ilyennek betette a kapuját, mert a mit 
a pogány, mint világra szóló remeket alkotott, azt a 
keresztény, tönkre silányitotta az ő művészetével, holott 
mind a kettő megállhatott volna szépen egymás mellett. 
Két szép asszony egymás mellé kerülve is szépnek 
marad, de a mikor féltékenységből egymás hajába kap
nak, — értem a múzsákat — akkor bizony, magukból 
kikelve, hogyan volnának olyan szépek? mint előbb 
voltak, mikor egymás mellett álltak higgadtan. 

A pogány művészetnek más a múzsája és képzelő-
tehetsége és más a keresztény művészeté. Mind a kettő 
szépen megáll egymás mellett, hanem versengésben, 
egyik a másik fölé kerülve, dehogy szép az! 

A Mohamed tanát követő emberek — engedje meg 
nekem mindenki — nagyon szeretik Alahot és Moha
medet, az ő látnokát; nem szidják, káromolják, annak 
soha sem a — Krisztusát. A távol Keleten épitették 
tiszteletére a Kaabát, itt Nyugoton pedig, a hol a ke
resztény nekik idegen (adschemi) lett, a mezquitát. A 
világ mind a két sarkában legyen az igazhivőnek za
rándokló helye, a hova életében legalább egyszer el
menjen. A Nyugot Kaabájául állították föl hatalmas karok 
és tehetős elmék, adakozó kezek a córdobai mezquitát. 
Rengeteg kincset halmoztak össze a nagy arányokhoz, 
fölváltották a gazdagságot oszlop értékre. 

Még mindig nem vagyok az oszloperdőben, csak 
izlelitőül gondolom, mondom ezeket, mint a gyermek, 
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ki édes falatját hagyja utoljára, én is tudom, hogy nem 
látok annál szebbet a minek látása végett ide jöttem, 
hagyom tehát végsőnek. 

Megkerülöm a derékszögben álló, tiz-husz méteres 
magassággal váltakozó falakat s ugy érzem, hogy ezalatt 
fél kilométernél többet jártam. Nézem a 167 méter hosszú, 
119 méter széles, ércíédésü fal mellett az erősségüket 
támasztó, hozzájuk simuló, pillér szolgálatot teljesítő, 
négyszögletes, toronyszerű alkotásokat, — torony volná
nak, de még se azok — melyek, mikor túlhaladták a 
eifrázatos végű falak magasságát, megállnak a növésük
ben, mintha tudnák, hogy a legszentebb ima kápolnának, 
a mihrabnak a kupolájánál magasabbra hágniok nem 
szabad. Az erősítő nagy oszlopokat, sarkaikban, alacso
nyabbak támogatják meg. A mohamedán, a mit egyszer 
fölépített, akár Allah zsámolyául a kupolás dsámikat, 
azt nem javítja, Allahra bízza, addig álljon, — mondja 
a sorshivő — a mig Allah akarja. 

Lépcsőn jutok föl oda, a honnét a fal, alapjából 
kiindul. Ütött-kopottságában, komor egyszerűségében nem 
mutat. A szegény Spanyolországnak nincs pénze a régi 
műemlékek karban tartására. Láttuk ezt az aranjuézi 
márványkutaknál és szoborcsoportozatoknál, látjuk itt, 
és annál jobban látjuk, minél tovább megyünk, belebb 
haladunk a múltnak fényes országában. 

Látok sok szép ívet, oszlopos és boltozatos ablak-
nyilast, kaput befalazva. Itt voltak azok az aranylemezes, 
bronzból való bejárati kapuk, melyeknek a mélyedéseiből 
a keresztények kápolnákat csináltak. Az egykori 19 kapu
bejáratból csak három van meg, a többit elfalazták. Kár, 
hogy egyúttal az eszüket is oda nem tapasztották! 

A díszkapuk helyett látom a keresztény fejedelmek 
koronáját, királyi családjuk címeres pajzsát fölakasztva, 
mondjuk, a címeres köveket rátapasztva. Odabigyesztés. 
Megismerem a kontár kezet, mely elrontotta a műreme
ket. Nem tudták mi a szép, mi a jó, ide való. Néha a 
művész is elhibázza. Rómában a Pantheon tudvalevőleg 
az ókori római építészetnek a legrégibb és legkiválóbb 
csodaalkotása, Krisztus előtti 26-ik év óta áll fen. A 
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csodaművet a maga egészében megcsúfította Bernini, a 
ki kontárkodott rajta, a kupola elé két kis tornyot 
rakott. Ezeket máig Bernini szamár-füleinek nevezik sut
tyomban a műértő emberek. Ott csak két fület látunk, 
itt már kívülről is sokat. A művészek megrendelésre 
dolgoznak, az utasítás gyakran köti meg a kezüket. Nem 
szólok a magamfajta emberekről, quot capita, tot sen-
sus. Pogány templomból akartak keresztény templomot 
csinálni, anélkül, hogy az anyagot átgyúrták volna, azért 
az sehogy sem sikerült. Lám, Konstantinápolyban, a 
törökök meghagyták az Aj a Sofiát a maga eredetiségé
ben, csak négy minaretet tűztek mellé és ez elég is. 
Ma-holnap — ha a török átadja a paradicsomot — ugy 
is kell majd harangláb. 

A mezquita déli oldalának egy nagy kőkapuján, 
mely mindig nyitva van, belépek nagy áhítattal a mezquita 
előudvarába. 

Nem tudom, merre forgassam a szememet. Ugy 
vagyok ezzel az udvarral most, mint Mohamednek a híve 
volt egykoron. A külvilág zajából jőve, itt szedem össze 
gondolataimat, készülök az áhítatra, A díszudvar olyan 
szép, nagy. Isten szabad ege alatt vagyok, narancsillat
ban, járok kőmustrákon. 

Az udvar szélén elsőnek tűnik föl az ötemeletes, 
332 láb magas torony, lépcsőzetesen, egymás fölött el
helyezett három erkélyével, melyeken a tornyot négy 
oldalról körüljárni lehet. Csupa kő, erős. Görög-római 
ízlésben 1653-ban építette Delapena Gáspár a minaret 
félmagasságára, A második és harmadik erkély között, 
tehát a harmadik emeleten, íves nagy ablakokon kandi
kálnak ki a szép hangú harangok, számszerint 12, fölöttük 
az óra. A harmadik erkély fölött többszörös emelettel 
szűkül a remek, cifrázatos építkezés. Csak éles szem 
veszi észre a díszeket. A torony legtetején szt. Rafael, 
Córdoba védszentjének a zászlós alakja. 

Vasszögekkel kivert kapun át fölmegyek az Alminar 
toronyba. Lélekzésem, szívműködésem érezhetőleg gyorsul. 
A 225 lépcső kiizzaszt, szellő fogad; a harangoknak is éppen 
most kellett megkondulni, hogy veszélyeztessék a flüdobot. 
Vértesi Spanyolország Portugália 23 
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Szélvóvó helyet keresek és élvezem a kilátást 
hegyekre, vizekre, közeli-, távoli környékre, tekintetem 
messze szárnyal. Közelre vonom azután látkörörnet, a 
házak egymás mellé tömött sorakozására, az alattam 
elterülő mezquita-, annak lejtősen, egyenközüen futó 
tetejéről tanulmányozom a mezquitának tagoltságát. A 
templom hajóknak ugyanannyi csúcsos födél felel meg. 

Nézek le az udvaron zöldelő pálmafákra. Milyen 
kicsinyek lettek azok, szememben! 

Keresem legalább romjában az egykori arab király
ság fővárosában, melynek most alig egyhuszad része van 
ínég, az arab írók által emiitett, az Omajidák idejéből 
származó 3000 mecsetet, 4300 minaretet, 600 karaván-
szerájt, (vendéglőt,) a 900 nyilvános fürdőt, 80.000 palotát, 
200.000 házat, és nem találom. Romokban sem találom. 
Akkor, mértföldeket lehetett járni paloták, kastélyok 
előtt, egy évkönyv tiz mértföldről szól. A városban 85.000 
bolt volt. Vájjon hány lehet most? bele számítva a 
dohány elárusító helyeket is. Ibn Adhari évkönyvéből 
való, mondába illő számok ezek, melyeket a különféle 
leírások, fordítások, össze-vissza hánytak. 

Falak veszik körül a várost. A bástya fokok, tátott 
szájak, ma is harapásra készen. A falaknak négy torony 
szolgál ékességül. Hol a többi? Volt, nincs. A föld színével 
lettek egyenlők. 

A toronyból lekerülök, ismét a bujazöld lombozatú 
Narancs-udvaron vagyok, mert Patio de los Naranjos-nak 
hívják ezt a szép udvart, melyen egy patak morogva 
szalad keresztül. Egyéb kivezető márvány válúk itt és 
ott a kutak vizének lefolyására. Hüssölök. 

Aranyos lánykák, fiatal, üde kacagású asszonyok 
tereferélnek, nevetgélnek a három márváíiykutnál. Gyö
nyörűség nézni őket. A házi dologtól szabadulva, jól 
esik valamennyinek friss pletykák meghallgatása mellett 
egy kis pihenés, üdülés. Egyszer ők beszélnek másokról, 
másszor ők kerülnek szapulásra. Mindig így volt, mindig 
így lesz, míg az öregek, irigyei lesznek a fiataloknak. 
A kúthoz jönnek, korsóikat töltik, mennek, korán reggeltől 
késő estig; páholyt lehetne csináltatni a kut mellé azok 
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számára, kik a kúthoz járnak, vízre nem, szerelemre 
szomjasok. Egy kőpad is megteszi a szolgálatot az ívek 
árnyában. Egy szemrevaló kislány halad el mellettem, 
élénk, szeme ragyog. A gyenge gyermeki keblen, mintha, 
mintha végig rezgett volna már a szerelem. Nézek és 
hallgatok, azután összevegyülök a fehér vászon-népséggel. 
Az egyenlőségi érzet nagyon ki van fejlődve Spanyol
országban. Si Romae fueris, romano vivito more. En 
az emberi méltóságot minden emberben különben is 
elismerem. A lenézendő lenézőkhöz soha se tartoztam. 

Szépséges a cédrus és ciprusokkal teli udvar, melyen 
töltöm szabad időmet. A derűs, mélyen kék ég világos
ságával tele van az illatos udvar, mégis árnyék mindenütt, 
háromszázados pálma- és mérges-zöld lombozatú narancs
fák alatt, az oszlopos folyosóban, melyben tanyázhatunk, 
anélkül, hogy esőbe vagy napba jutnánk. 

Egy oldalsó bolthajtás mélyén két oszlop közé állok. 
Nézem a tornyot. Egész magasságával bele esik az ívbe. 
Gyönyörűséges, festőnek, fényképésznek való pont ez, 
a hol állok, szinte gyökeret ver a lábom. Szemem zöld 
színeken nyugszik. Most veszem észre, hogy nem is egy, 
se három, öt kut van az udvarban, de annak az egyiknek 
a vize lehet mégis legédesebb, melyhez a legtöbben 
járnak édes szájjal, szerelem lázát csillapítani. Sok titokról 
tudnának szólni az aranyalmák fái, mozgó levelei! 

Valamikor egy óriási nagyságú pálmafa is állott az 
udvarban. Keletről hozták, a hol a fény születik. Mikor 
Siriában elérte a százéves kort, akkor hozatta ide a 
nagy Abd ur Ráhmán, hogy emlékeztetője legyen otthonuk
ról a Siriából kijötteknek és hogy megpihenhessenek 
árnyékában a fáradt zarándokok, otthoniasan érezzék 
magukat, ugy mint Damaskus határában, Libanon hegy
ségén. Most ujabb ültetést!, hajló pálmák karcsú sudarai 

* emelkednek az égnek lombkoronával. 
Keleti nyugalommal kellene nézni, járkálni a bol

tozatok alatt, hogy a helynek szépsége teljesen megnőjön 
a szemünkben, erősebb kép vésődjék a lelkünkbe. Nem 
lehet. A nyugalmat nem az én számomra teremtették az 
istenek. Mondtam már. 

23* 
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A boszuság fog el újból. Az oszlopsor folytatását 
befalazták. Hely kellett valaminek. Meglopták a mezquita 
udvarát legszebb részében. Jó még, hogy abból, a mi 
maradt, képzeletünkben föltámaszthatjuk az arányt. 

A narancsfák egyes sora, megannyi belépő volt az 
oszlopsoros hajókba. Az ívek egymásutánja, képezi a 
templomhajókat. Van 19 ilyen. Valamikor arany lemezes 
bronz ajtókon léptek azokba. Költői gondolat valóban, 
az élő fák sorából az oszlopok sorába jutni. 

Mintha magam is Mohamed híve, tanának a követője 
volnék, szent áhítattal közeledve megyek a mezquita 
bejárati ajtajához, megnyílt lélekkel lesek, mert tudom, 
hogy látni fogom azt a templom-nagyszerűséget, melyhez 
foghatót, hasonlót a világ sehol nem mutat föl. 

Az aranyos arabeszkek eltűntek a kapu ívről. A 
mohamedán szentélybe, a maksurába és a legszentebb 
mihrabba vezető kapunyi ajtónak más nevet adtak, a 
pálmáról elnevezték az áldás kapujának, rárakták Mária 
és Gábor főangyal alakját, szóval kivetkőztették eredeti 
mivoltából. Ha csak eddig volna! 

Belépek a mezquitába. Megdöbbenek, megállok, 
elfog a káprázat. Soha se láttam ennyi oszlopot, egymás 
mellett, egy csoportban. Valahány, mind egy darabból, 
az egész egy márványerdő, oszloperdő. Csupa jáspis, 
porphir, márvány. Oszlopfő formáknak a múzeuma, Itt 
a joni csiga, ott a korinthi acanthos, amott a bizantini 
forma, latin-bizanci keverék és egyesülés. Hol van már
ványban ilyen gazdag templom? 

Alul, az oszlopoknak nincs kiszélesedő alapjuk, fölül, 
a mondottakon kivül gót, mór oszlopfők. A legtöbb oszlop 
sima, kevesebb a csavart, csigádad és vájadékos. Vala
mennyi oszlopot, patkó alakú1) ívek kötik össze, fehér 
és vörös színre vannak festve. Kétszeres az ívek elhe
lyezése. Ha fölfelé nézünk a sok tarka ívre, mintha 
hullámosan mozogna az egész mennyezet. 

Az aranyozott mennyezeten 280 csillár függött tüzes 
sorban egykoron. Al Makari följegyzése szerint 7425, 

r) Perzsiából ered a lópatkó formájú í vezet, mely innét Egyiptomon keresz
tül vándorolva, Spanyolországba jutott el 
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mások szerint 4700 kristály lámpával voltak kivilágítva 
az ívesarnokok. Fénytengerben úszott a mezquita, csodás 
színjátékot varázsolt. Magmások szerint 28, karos arany
ezüst gyertyatartó, 10.000 lámpával, melynek körülbelül 
a felét'mindennap meggyújtották, égtek benne illatos 
olajok. A reánk maradt följegyzés szerint 120 font illat
szer és 24.000 font olaj fogyott el évenként. Világosság-
tengere, mely a templomban ezerszertebben adta vissza 
a ragyogást. Fölfordított harangokat is használtak lámpa 
gyanánt. Az a nevezetes ezekről a santiagói harangokról, 
hogy Almansor mór király, fogoly keresztény emberek 
vállán hozatta ide. Viszont, Córdoba bevétele (1236) után 
a mórok vállán vitette sz. Ferdinánd jó messzire, az 
éjszaki spanyolországi Galíciába. 

A sokkarú gyertyatartók és a több ezerre menő 
színes lámpák mind eltűntek. Most a rézlámpák csillogása 
helyett a tető-kupolácskák ablakai szolgáltatják be a fél
homályt. 

Döbbenésem elmultával, állok az oszlopok között. 
Nem tudom hol kezdődnek a sorok és hol végződnek, 
keresztben és hosszában merre terjednek? Oszlop töm
kelegbe jutottam. Egyszer ugy tűnik föl, mintha az 
oszlopsorok végtelenbe futnának, máskor, mintha meg
mozdulnának, indulnának kifelé, összehúzódnának, kiter
jeszkednének. Szédülök, szinte tántorgok közöttük. 

Megtudom, hogy 1100 és még egynéhány1) van az 
1400-ból, mások szerint a 2000-ből. Az oszlopok tizen
kettedfél méter magasak, egyformán, valamennyi a szem 
előtt áll, de azoknak csak egy részét látom, mint fáktól 
az erdőt nem látni. Ez is mintha erdő volna, pálmák 
formás, karcsú sudarából kővé válva. A kereszténység 
nagyszerű székesegyházaiban könnyen találja meg a szem 
az oszlopokat. Itt, keresve se találjuk meg valamennyit. 
Van benne valami az arab regék titokzatosságából. 

Szinte félve kerülöm a szememmel, hol — volt-e 
lelkük ? — zavarták meg a keresztény beleépitkezéssel, 
mondjuk tömködéssel az oszlop rendek legszebb arányát. 

i ) Nem, lehet az oszlopok biztos, számát tudni, mert. azok közül több van 
befalazva. 
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A sötétség oszladozik, mint a mikor az erdőben ben 
vagyunk. Mindinkább előtérbe lép minden. Hol ehhez a 
sorhoz állok, hol meg a másikhoz megyek, a kiválóbban 
szép színű márványoknál nyugtot tartok. A színek sora 
és egyezése kőben. Mennyi, de mennyi tanakodás kellett 
ahhoz, hogy minden oszlopnak1) a maga helyét megta
lálják, az erő oszlopainak kettős sorában a boltívek 
nyilasát. 

A művészi szépnek a hatása alatt állok, szinte ré
szegülök a színektől, a gyönyör játékától, melyet űz 
velem. Mindig valami szebbet fedezek föl, arab szőnyeget 
a falon, kőből, az ízlésnek kirajzolódott sok formáját, 
végre világlatba kerül mélységes kőerdő közepén a rom
bolásnak munkája. Hát végzete az, az embernek, hogy 
alkotás után romboljon? Teremtsen és rontson? Ugy 
látszik az. Nemcsak az idő pusztított, az emberek járása 
is koptatott. Keresem a híres és szép padlót színes kövek 
összetételét. Nem találom. Kapzsi emberkéz, emlékragadó 
angol mindenütt van. Törött cserepeken járok. 

Mikor a mórokat a katholikus királyok kiűzték, azok
nak minden örökébe beléptek. Dús volt ez az örökség, 
Spanyolország máig abból táplálkozik. Milliókat hoznak 
az országba évenként azok, a kik egyedül csak a mór 
emlékeket jönnek ide megcsodálni. 

Nem egy mór király építette az egészet. Nem volt 
az életének annyi napja, nem volt a kincstárának annyi 
kincse, hogy ezt a büszke pazarfényt kifejthesse. Száz 
év alatt készült el a mezquita, ez a kővé vált pálma
erdő. Mintha ismét emelődnének a boltozatok, a vörös 
és sárgás fehér kövekből összerakott, patkó alakú ívek. 
Csakugyan ugy veszi ki magát a sok oszlop, mint meg
annyi pálmafa törzs. 

Azt a részt, a melyen bejöttünk, tiz oszlopsorral, 
tizenegy hosszhajóval, ugyanannyi kereszthajóval, egy 
római Janus-templom helyén I. Abd ur Rámán 786-ban 

l) Leo, konstantinápolyi görög császár mintegy másfélszáz oszloppal járult 
hozzá; nem volt ez önkéntes adomány, mert egy keresztény templom fölépítéséhez 
küldte, de a mórok rátették a kezüket. Ezen kivül 115 Franciaországból került ki, 
üü Spanyolországból, afrikai római építményekből a többi részben. 
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kezdve varázsolta elő, inert itt nem építésről, hanem 
varázslatról lehet csak szó. 

Ki volt az az Abd ur Rámán? Hogyan került ide ő 
maga? Erről a nagyratermett emberről annál inkább 
néhány szót, mert megvilágítja az alább mondandókat, 
a Nvusoton lakó mohamedánoknak, szent zarándoklással 
Córdobába vonását. 

A távol Keleten, Ázsiában, Damaskiisban és táján, 
föllángolt és vér folyik. Ábul Abbas megöli harcban az 
Omajida Mervánt s parancsot ad, hogy Siriában, Egyip
tomban öljék ki minden magját ennek a megbuktatott 
uralkodó családnak. A győző Abul Abbasnak nagybátyja 
Abdallah, össze is hivja ezeket barátságos együttlét ürügye 
alatt. A vígasságnak mészárlás lett a vége, kegyetlen 
öldöklés. Mindenütt üldözik az Omajidákat, kevés menek
szik, de Abd ur Rámánnak hasznosan sikerül a futás. A 
pusztában ujabb Achasvérosként1) bolyongót, a kit űzött 
végzete, andalúziai törzsfőnökök találják meg és Spanyol
országba hívják. Megérkezik 756-ban. Pártfogókra, köve
tőkre talál s fölállítja trónját Córdobában. Legyőzi ellen
feleit és megalapítja a khalifai méltóságot. Rend az ország
ban, tudományok és szépművészetek virágzása, ipar, 
kereskedelem föllendülése, földművelés előrehaladása, 
gyárak keletkezése. 

Egy monda szól Abd ur Rámán álmáról. Egy csoda
szép templomot akar építtetni a király, mely elhomályo
sítsa az összes eddigieket, melyben az igazhitű mohamedán 
messze földről jőve, imádhassa Allaht. 

A bálványimádó keresztények — úgymond Abd ur 
Rámán — állítják, hogy Algufla (Európa) a királyné, 
Ázsia a rabnő. Én pedig mondom — folytatja Abd ur 
Rámán — hogy Keletről jön minden világosság, Algufia 
sötétségben van, a Korán nyitja meg a világosság kapuit. 
Allah hatalmas, Ibériának mind a huszonöt koronáját a 
Mohamed nemzetségnek adta s. a. t. A mint beszélt, 
cselekedett, Nyugot Kaabáját Kelet Kaabájának négy
szögletes alakjában építeni megkezdé, hogy az Izlám 

H Xerxes perzsa királynak a zsidó neve Eszter könyvében. 
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döntse homályba a keresztet, mert nincs más Isten, mint 
Allah és Mohamed az ő látnoka. 

Az egész országbői összegyűjtött törzsfőnökök haj
bókolva intenek Abd ur Rámán lelkes szavaira és legott 
megköttetik az alku a keresztényekkel Allah uj temp
lomának a helyére nézve. A sok pénzt kifizetik érte, 
melylyel három templomot is építhettek volna a keresz
tények. A mit Abd ur Rámán el nem végezhetett, folytatta 
a fia és utóda Hisan. Ö maga is egy órát dolgozik rajta 
naponta. 

Növekedvén a mohamedán hivők száma,1) beván
dorlás által is gyarapodván népségük, azonkívül három 
világrészből özönlöttek ide a zarándokok, — az udvaron 
is imádkoztak akkor — szűknek bizonyult az imahely. 
A Narancs-udvarban, képzeletemben, mintha a távolból 
húzódnék felém a százezrek, milliók imájának elhaló 
hangja. Hol vannak ők? a buzgó hivők. — Megsemmi
sültek, valamiként el fognak kallódni ezek az oszlopok 
is egykoron. 

A középső rész, II. iVbd ur Rámán kezének a remeke. 
(833—848.) Nagy és hatalmas ember volt ő a mór világ
ban. Háremjének az összes személyzete 6300 főből állt, 
testőrsége pedig 12.000 nemesből volt. 

Tizennégy kereszthajóval, a harmadik, legszebb foly
tatást, mely az előbbi kettővel összeolvadt, II. Haken 
961. év óta varázsolta elő a harmadik mihrabbal, a 
mezquita koronájával. 

A mihrab előtt a maksurában volt a khalifának fen-
tartott hely, a hol imádkozott, látatlanban. A maksurákat 
1454 láng világította meg, ezenkívül az imám helyén 
egy óriási nagy viaszgyertya, melyet csak ünnepnapokon 
gyújtottak meg. A drága, hét lépcsős szószéknek is hűlt 
helye van. Kerekeken járt, könnyen elgurult a nimbar, 
azzal az Omar khalifa-, Mohamed második utóda által írt 
és saját vérével befecskendezett nagy Korán példánynyal, 
mely olyan nehéz volt, hogy csak két ember emelhette. 
Ragadozó emberek, elemelték a sok gyémántot, rubint, 

i) Ha igaz, 1.000.000 lakosa volt az arabok fénykorában, a VIII. században. 
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gyöngyöt, melylyel a könyv ki volt rakva. A szószék 
ébenfából, szán dáliából, szagos fából volt, gyöngyház és 
elefántcsont berakattál. Értéke 35.000 dénár volt. 

Pompás lehetett a betekintés a megvilágított mihrabba, 
a hol minden tündöklött, bizánci díszitéssel az ékköveken 
kivül a tarka, élénk szinti kristály üveg, arany lemezek 
arabeszkek, domborművű Korán-mondások, színeket játszó 
márványok. 

A mélyhitü mórok, mielőtt odahagyták Códobát, a 
mihrabot elfalazták, — a titkot tovább nem adták, — 
ne pillantsanak bele hitetlenek, de 1815-ben felfedezték 
azt a keresztények, megnyitották, de Mohamed sarkát 
nem találták, melynek a monda szerint ott kellett volna 
lennie. 

Hasonló keresztényi cselekedetre emlékeztetnek 
Toledoban, a kereszt befalazásával. 

Durva keresztényi cselekedet volt az, hogy a katonák, 
Córdoba bevétele után lovaikat kötötték a mezquita osz
lopaihoz. Nincs mit egymásra szemre hányni. A mórok 
a keresztényekkel, a keresztények a mórokkal dolgoz
tattak, foglyoknak kényszermunkát az parancsolt, ki a 
hatalmon volt. Az ember mindig ember marad. 

Ismét a mezquitában vagyunk. Ki-be járok, nem 
tudok tőle megválni. Látok és hallok. Selymes bizánci 
pompájából a konstantinápolyi görög császár küldött a 
dologhoz értő munkásokat, néhány százat. Építettek, dol
goztak és díszítettek. Mindezeknek a részeknek melléje 
II. Hisan khalifa, illetőleg gyenge uralkodása alatt min
denható helyettese Almansor, — a ki nem volt az emberi
ség dísze — s igy a végleges befejezés még se az 
Omajidák keze műve. Almansor a vacakból küzdötte föl 
magát, de lángész volt. Ifjúkorában megjövendölte, hogy 
ő fog egykor uralkodni ebben az országban. A mezquita 
egészének balfelül a hosszában nyolc oszlopsorral egy 
ujabb oszloperdőt teremt s 19 hosszhajóval, 35 kereszt
hajóval még egységesebbé teszi a már amúgy is nagy 
egészet. Tehát félszáznál több hajóban imádkozhattak 
Mohamed hívei a finom faragású cedrusfa mennyezet alatt. 
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A sok lámpafény, az égbolt csillagzatai jelképezte. Lán
cokon függtek az arany-, ezüst-, kristály lámpák. 

Közben és utána segítettek még más khalifák is az 
újszerű, minden mintától eltérő mezquita megteremté
séhez, a díszítések fölrakásához. I. Mohamed, III. Abd ur 
Rámán khalifa (az Omajidák között a legnagyobb), a ki 
függetlenítette magát, népét a damaskusi khalifától. 
Udvarkutakat, imatornyokat építettek, elég ahhoz, hogy 
az arab írók azt írják a córdobai mezquitáról, hogy az 
Mám országaiban nincs egy másik ilyen fenségesen nagy 
valami, melyet jobban lehetne megcsodálni, munka, ki
vitel és erősség tekintetében. Képzeljük hozzá a mak-
surában és mihrabban az arany és drága gyöngyök 
ragyogását. Tellett költségre zsákmányból és a keresz
tények pénzéből. Volt izlés, finomság, művészi érzék az 
uralkodók lelkében. 

A templom hajók mind egyforma magasak és szélesek, 
csak a tengelyével Kelet felé irányuló, hétszögü kápol
nához hasonló harmadik mihrabhoz vezető fő hajó, az 
tágasabb. 

Váltig nézem a harmadik mihrabot. Szívem meg
döbben örömében. Fala gazdagon van díszítve. Két zöld 
és két kék oszlopa fölött, kagyló alakjában egy darab 
márványból van kivágva a küenc méter magas kupolája. 
A boltívek, csipkefinomságig áttetszenek. A nagyszerűség 
elnyom. A keleti képzelet játékot űz velem. 

Mutatja vezetőm, kopását a falnak, pallónak, a merre 
térden csúsztak — hétszer körül — az igazhivők, zarán
dokok. 

Eddig a hitbeli meggyőződésből fakadó pogány erény, 
és azután, hogy 1236-ban a spanyolok birtokba vették 
Córdobát, következett a keresztény bűn, a papok hibája. 
Don Alonso Manrique püspök neve fűződik hozzá. (1523.) 
Herostrates, tűzzel, ez bontó csákánynyal semmisített. 
Az előbbinek a gonosz cselekedete egészen sikerült, ennek 
nem egészen a rombolás. Fernando Ruiz segítette a püs
pököt tervének a kivitelében, 800 oszlop, az volt az 
áldozat. Siker csak az, hogy azóta a mezquita még 
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nagyobbnak látszik, mert az oszloperdőben keresni kell, 
hol van a székesegyház? 

A mórok kiűzése után keresztény jelleget akarnak 
adni a pogány templomnak. Megakarják bőszülni, hogy 
a mórok, keresztény templomokból annyi oszlopot ra
boltak el. Csakhogy itt hagyták! Itt, még azokat is, 
melyeket Keletről hoztak, Carthago romjaiból emeltek 
ki, Déli Franciaország régi, római templomainak marad
ványaiból válogattak ki, végre azokat is, melyeket ma
guk faragtak ki Cabra és Andalúzia márványbányáinak 
köveiből. 

Tehát ki van mondva, keresztény jelleget kell adni 
a pogány templomnak. Vétek a jó izlés ellen, oktalan
sággal határos cselekvés. Nem gondolják meg, hogy ez 
egy olyan összefüggő egész, melyből egy téglát se szabad 
letörni, melyhez nem szabad semmit hozzá vakolni, minden 
legkisebb változtatás az egyöntetűség kárára van. Eleinte 
csak az oldalfalakhoz illesztenek kápolnákat, de azután 
kórus is kell, főoltár is szükséges. Az oszlopok templo
mából, kilökni akarnak hát 63 oszlopot, mert a mennybe 
szálló Boldogasszony tiszteletére, az oszloptemplom kellős 
közepén, 7S méter hosszúságban, 24 méter szélességben 
emelendő templomnak ennyi hely kell. Vita jndul meg 
erre nézve, egymás iránt, egymás ellenében. Összemérik 
az érvek pengéjét. 

Córdoba város tanácsa óvást emel a múlt idő szép 
emlékének pusztítása ellen, halálbüntetéssel fenyegeti 
még azt is, ki segédkezet nyújt a romboláshoz, de a 
córdobai káptalan, — Diogenes-lámpással se lehetett 
közöttük e dologban okos embert találni — megkerüli 
a tanácsot, V. Károly császárhoz és spanyol királyhoz 
(I.) folyamodik, a ki megadja az engedélyt a tervbe vett 
munkálathoz s 1523-ban megkezdik azt. Nem volt az 
bölcs dolog, egyik részről sem. Nem, nem. Vége a leg
szebb mezquita pompás arányának, éket vernek az; 
egészbe, éppen a közepébe, egy másik templom, mely 
sokkal magasabb, a mezquitából járnak bele. 

Mikor elkészült a keresztény templom nagyjából, s 
a harag elcsendesült, a neveztem király, — a ki Spanyol-
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országban I. Károly néven uralkodott — meglátta azt, 
csakhamar át is látta, hogy nagyot hibázott, mikor en
gedélyt adott az építkezés keresztül vitelére. Szemre
hány ólag azt mondotta: „Olyan valamit építettetek ide, 
mit ti vagy mások, más helyre is építtethettetek volna, 
de olyat pusztítottatok el, a mi egyedül állt a világon." 
Föloldotta a csomót, de már megkésett dolog volt, hanem 
megtiltotta legott, hasonlóképp halálbüntetés alatt, hogy 
többet ne merészeljen senki rombolni. 

A córdobai káptalan, bizonyára nem volt olyan 
káptalan, melyről nálunk az a közmondás járja: a fejem 
nem káptalan. A legenyhébben szólva, harangöntéshez 
fogtak hajdutudománynyal, balkezü emberek. Művészi 
érzék hiányával lehet-csak ilyen pusztítás. Van rá több 
eset, hasonló nagyon sok. A mamelukok ágyú golyókkal 
éktelenitik el a szfinx arcát. Leonardo da Vinci híres, 
Utolsó-vacsora falfestményén ajtót vágtak a falba, elvág
ták Krisztus és egy apostolnak lábát, francia dragonyosok 
a forradalom idején ugyanezen a remek képen, pisztoly
lövéseik céltáblának használják az apostolok fejét. Legyen 
ebből elég, ki nem fogynánk hibbant észnek munkájából. 
Helyrehozhatlan az ujabb idők vandálainak a hibája. 
Megvan bolygatva az egység, jelleg, összhang. 

A templomban vagyunk, magas ívek alatt állunk. 
Jóizlésü embernek kevésbé tetszik ezek után a mezquitába 
beleerőszakolt, beleékelt székesegyház. Csak a 184 ki-
logram nehéz, ragyogó ezüst csilláron akad meg a szemem 
és a főoltárt elzáró sárga réz rácson. Az oldalsó 45 kápol
nából, melyek a mezquita kapu bejárásaiba és oldal
falaihoz vannak illesztve, azt nézem meg, melyben Paolo 
Céspedes Utolsó vacsorája. A festőművész sírköve is itt 
van. Egy másik kápolnában megnézem szt. Teréz szobor
képét, végre egy oszlopon megnézem a feszületet, melyet 
egy keresztény fogoly körmeivel karcolt ki. Egy kápol
nában keveset látok, tele van az tömjénfüsttel, homály 
a levegőben. 

Córdobában, a régi khalifa városban töltött időm 
legnagyobb részét a mezquitában töltöm el. Hétszer 
voltam benne rövidebb-hosszabb ideig, egész napon át 
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gyönyörűségem telt benne, a vörös és sárga kőkockákbői 
rakott kettős patkós ívek nézésében. Mikor ünnepelt a 
lelkem, nem hallgattam a közebéd harangjának meg
szólalására, nem hederítettem semmire, csak néztem, 
néztem a csúcsíves arabeszkcsoportokat, arabeszkek fes
tészetét, a felséges arányokat, a páratlanul álló oszlop
kincstárban mindig ujabb és ujabb szépségeket fedeztem 
föl, mikor oszlott a derengő homály, szememben. Még 
most is fölidézem többször képzeletemben a mesébe való 
tündéri látványt, a szentélyt, a mihrabot, melyeknek a 
látásával nem teltem be. 

A Narancs-udvar illatos hüsében tanulmányoztam 
Cőrdobát, előre, utazó könyvemből Sevillát. Gyorsan 
kergették egymást a gondolatok- fejemben. Közbül el
gondolkoztam azon, hogy milyen élet lehetett itt a fél
hold uralma alatt, mint gyülekeztek ramazán ünnepén, 
böjtjén, a fényesen kivilágított mezquitába az igazhivők, 
imára, merre jártak a fátyolos szép asszonyok ? Mindnek 
vége, maradt csak a fájó érzet és az emlékezet, mióta 
a mór királyok kivesztek a bíborból és a mórok ki
űzésére Spanyolországban fölhangzott az ünnepélyes Te 
Deum. 

Estelit kongattak a toronyban, magamhoz térek az 
ábrándból. 

Nagyon szép ez az emlék, melyet a mórok itt 
hagytak és a keresztények még el nem rontottak. Szebb 
és nagyobb oszlopokat látunk másutt is, de az oszlopok
nak ezt a csodás sokaságát, sehol. Ha messzire is vissza
lapozunk az emberiség- és a művészet történetének 
könyvében, hasonlóra nem akadunk. Adja az idők Őre, 
hogy azok még sokáig fenmaradjanak. Bámulatos, a mit 
itt látunk, valóban! Képzeletünket fölülmúlja. Idő, emlé
kezetünkből ki nem törli. A toll, a melylyel írunk róla, 
feketén fog, nem színesen, az érzés és gondolat kifeje
zésére, Guttenberg is csak ólomjegyet adott. 

"TW^S* 
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í^^^^P órdobában, a mit a mezquitában láttunk, az a 
ÍMjt3} valóság és káprázat volt, most adjuk át magún-

JgBte?? kat az ábrándos képzeletnek s lássuk annak 
^ ^ ^ T ragyogó képeit. 
^ v ^ ^ . Az Alcázar nuevo-hoz közel vannak az 

Alcázar viejo-nak, a régi Alcázarnak romjai a Quadal-
quivir partján. Kevés van már a romokból is, elsöpörte 
lassanként az idők szele, benőtte helyét a mirtus és 
ciprus, pedig milyen fény és pompa volt ezen a varázs
latos helyen fölhalmozva, — az alatt mig hangzik a 
fülemülék dala — elmondja az évkönyv lapja. De még 
ennél is szebb volt az a világnevezetesség, melyet sem 
Ninive, sem Babilon föl nem mutat, és a melyről az arab 
költők és írók bűbájosán szépen folyó elbeszélése szól. 
Tollúk, színes képeket, mesébe illő dolgokat rajzol. 
Izzó képzelettel varázsoljuk valóra a tündérképet, saját 
képzeletünk toldalékával. 

Az volt az Az Zahra Medinája, virágvárosa! kéj
mámoros életnek az otthona! 

Ki volt Az Zahra? 
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A világ szépe. Olyan szép volt, mint az álomlátás. 
Szultana volt Az Zahra, HL Abd ur Rámán legkedvesebb 
háremhölgye. Drágakőtől ragyogott a ruhája, Az életet 
átálmodta a sok ragyogásban, édenkertben. 

Virágnak hívták ezt az egykori rabnőt, a női szép
ség eszményét, a ki uralkodott, mikor a halinás khalifa 
mellé került, mikor a királyt szépségének a fegyverével 
legyőzte. 

A drága kőnek pompás foglalatot adott a keleti 
nagyúr, a ki, mint Mohamednek híve, hőse volt a csaták 
tüzének, rabja a szerelemnek. 

A gazdag khalifa, őzes kertnek közepén olyan kas
télyt építtetett Az Zahrának, háreme koronájának, a 
korona legszebb gyöngyének, a mely kastélyhoz jelzőt, 
nem találok a szótárban, mert az akkori írók leírása 
szerint fölülmúlt az minden emberi képzeletet, pedig a 
képzeletnek nagyon sok a tárgya. 

Harminc éven fölül naponként 10.000 munkás dol
gozott a csodás várkastélyon és ennek kertjén, 1500 
öszvér és 400 teve hordta szakadatlanul az anyagot, 
legyen férőhely 6000 rabnőnek és úrnőjüknek, a kegyelt 
szultanának. 

A szebbnél szebb márvány oszlopok — Rómából, 
Carthagoból, Tunisból — száma, meghaladta a négyezret. 
Márvány szökőkutak csobogtatták éjjel-nappal vizüket, 
enyhítették, hüssitették a meleg levegőt, hogy a virág 
ne konyítsa le a fejét. 

A vasajtók, egyéb ércajtók dúsan voltak megara
nyozva, ezüstözve, a falak márvány és jáspis burkolattal, 
a mennyezet, kék égnek az utánzata volt arany csillagos 
díszítéssel. A balzsam illatú szoba faláról, melyben ölelte 
a khalifa, Az Zahrát, az érzékek gyönyörében gyémánt 
és gyöngy kápráztatta mind a kettőjük szemét. 

Jáspis medencébe esett a szökőkút gyöngyvetése; 
a jáspis medence alján, beleszórt színes drága kövek, 
szemet kápráztatóan ragyogtak a kristály tiszta vízen át. 
Négylábú és szárnyas állatok alakjai a khalifa termének 
arany hattyúba végződő ugrókutja körül, oroszlán, gazella, 
elefánt, krokodil, kakas és galamb ezek között, meg-
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felelőleg az akkori ízlésnek. Az állatok, szájukból ömlesz
tették az érzéket ingerlő, elmét kábító illatos vizet. 
Hátha, még tudták volna színesíteni a vízsűgárt! Meg
elégedtek, hogy merengő szemükre álmot hozott a víz 
locsogása. 

A tavakban, melyek a tiszta vizüket egymásnak 
adták, aranyhalak, a levegőben éneklő madarak, sok, sok 
fülemüle. Örök tavasz volt ebben a mesés szépségű 
kertben, gyümölcsfáknak, virágoknak özönével. Ezüstös 
patakok nyújtottak a virágoknak életosztó nedvet. A 
virágok kelyhéből édes mézet hordott a méh, mérget 
gyűjtött a kígyó. A khalifa, Mohamed paradicsomát, az 
égnek mélyen kék azúrjában földre' varázsolta. Ez biztos 
valami, a többi a hité, heves képzelemé. 

Egy másik, porphirből való medence a kertben, 
higanynyal volt töltve, hullámoztatták. Mikor a fölötte 
gépezeten járó tetőt elfordították és a nap a higanyra 
vetette a sugarait, meglepetésszerű kápráztató fényt 
idézett elő az, megragyogtatta a falak ékköveit és fehér 
damasztját. A higany hullámzott, a mire vetette a fényét, 
az is mozgott a szemben. 

Al Makari, kinek a feljegyzéseiből sok maradt ránk 
abból az időből, emlit egy cseppfolyós ezüstös fehér 
ásványt, melyet a nők táiiyérkákba, fürdőházba téve, 
nézték magukat benne. Az első tükör. Régen ismert dolog-
volt az araboknál, hogy foncsorból, égetett mészszel való 
hevítés által higany nyerhető. Mondják, hogy Spanyol
ország higanybányáiban Almádén és Almadejenos-ban 
máig is ilyen formájú kályhákat használnak, mint a mórok. 

Egy francia, odavetőleg kiszámította, hogy 825 millió 
frankba került a mesék birodalmában Az Zahra fényes, 
arany lapokkal burkolt kalickája. Jókai képzelgő lelke, 
ragyogó tolla volna szükséges a további leíráshoz. 

A paradicsomi szépségű kert kellő közepén lombok 
és virágok között egy palota állt, melynek főbejárata 
fölött Az Zahra szobra volt elhelyezve, dacára, hogy az 
Izlam a szerves világnak, az állati életnek, tehát minden 
emberi alaknak is az utánzását tiltja. Az Zahra kivétel volt. 

Az arab művészet — mondják — III. Abd ur Rámán-
Vértesi Spanyolország Portugália 
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nak ezen csodás alkotásán csúcsosodott ki, gondolhatjuk, 
filigrán kőmunkáival esetleg, fölülmulta az Alhambrát. 
A mit a király alkotni tudó szellemével létrehozott, az 
olvasó képzelnie fesse ki. A képzelődésnek is van káp-
rázata. 

Napjainkban a regényes hajlamú II. Lajos bajor 
király varázsolt magának olyan tündérkastélyokat, me
lyeket bámul a világ, csakhogy ezek a paloták Az Zahra 
nélküliek voltak. Az élet hiányzott belőlük. 

Azt vélnők, hogy a nagyúr és nagyasszony boldog 
volt. Nem. Keleti életelv szerint sem. Tanulság vonható 
a történetükből. A szép asszony, paradicsomi teremtés, 
mindig többre vágyott. Szeme nem vágyott már aranyra, 
márványra, virágos lugasra, Mikor megunta már nézni 
a kupola megbecsülhetetlen értékű nagy gyöngyének a 
fényét, mely bíborban született Constantán görög császártól 
jött ajándékba, mikor elkábította Az Zahrát az illat, azt 
kívánta Az Zahra, hogy hordják el a hegyet, mely sötét 
háttért adott a fényes kastélynak és napsugaras kertnek. 
Megpróbálkoztak a sziklák tömegével, de csak nem 
sikerült a Sierra Morenát elhordható apró részekre tör
delni. Minél többet bontottak el belőle, annál inkább 
látták, hogy több az anyag, mint elgondolták. 

Fájt Az Zahrának, hogy nem teljesedik kívánsága. 
A hatalmas khalifa pedig, a kit győzelmeiért, gazdag
ságáért, — kinek annyi kincse volt, hogy legpazarabb 
költekezése után is még 20,000.000 aranypénze maradt 
— irigyelték a föld uralkodói; mikor Európa és Afrika 
országainak a követségét fogadta, megvallotta, hogy 
ötven éves khalifatussága alatt, nem volt tizennégy 
boldog napja, dacára, hogy mindig híve volt a békének 
és a világ egyik legtanultabb fejedelme volt. Mondják, 
hogy a córdobai nagy könyvtárt ő maga 400.000 kötettel 
szaporította és hogy ezeket a könyveket ki is olvasta. 
Ne higyjünk el mindent, habár feje, nagy eszmékkel 
volt mindig tele, ha sokoldalú tudása, mérhetetlen kin
csesház is volt. Nem lehet megmérni a tudás határát, 
az arasznyi földi létben ahhoz el se juthatunk. 

Abd ur Rámán sem volt boldog. Nem volt boldog 
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avval a sok jóval, tanulságokkal, melyekkel az élet 
szolgált neki. Az Zahra nem rvolt elégedett, mindig 
többre vágyott. Megismétlődött Éva, benne. Miért? hogy 
a sok jó, a szerelem is csak rövid időre boldogít. Minden 
elmúlik. A sivár kincsszomj, az pedig kővé varázsolja 
az érző szívet. 

Az Omajidák napja is lenyugodott, minden fényes
ségével le, valamiként a nap nyugta magával viszi minden 
bíborát és ragyogását: hasonlóképp ennek a királyi 
udvarnak a káprázatosságából nem maradt semmi sem. 
Elhomályosodott, azután végképp eloszlott minden hiu 
földi ragyogásuk. Córdoba maga, egy gyászoló király 
özvegy lett. 

Az Zahra virágvárosa és tündér kertje csak 74 évig 
állt fen. Jégverés, virágos mezőn. A vad harcosok föl
gyújtották, a gaz Szulejmán bűnös keze benne. Csak 
por és hamu maradt, de hogy voltaképpen hol van ez 
a por és hamu, azt se tudják bizonyosan. Temet a 
homok. Ott valahol Córdobától három mértföldre éjszak
keleti irányban, annyit mondanak felőle az évkönyvek. 
Igen ám, csakhogy akkor Córdoba négy órányira terjedt! 

Némaságban az óriási romtemető. Soha sem támad 
föl, csak az emlékezetben, mint az a fantasztikus madár 
a hitregetan regéiben. A világváros és virágváros lakói 
elszéledtek. Az unokák ott sétálnak a Gran Capitán fő
úton. Estende láthatunk többet közülök. Egynémelyik 
ugyancsak földi paradicsomba való szép, olyan, mint Az 
Zahra lehetett. Ereikben talán királyi a vér, talán félig 
góth, félig mór, de hiában kutatnak az ősök emléke
zésében, a fonál megszakad. Csak az arabosan keskeny 
arcának barnasága, az alkatának zömök volta, ő magá
nak mégis lenge járása, és a pislogó szem az, a mi a 
mór ivadékban megmaradt. 

Ö4* 
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A córdobai kert-udvarok. 
Büszkék. — Azért, mert. —- Az udvar, kertből áll. — Az életet látjuk. — Pompejire 
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Kirakatba valók. — Mit csinálnak ? — Látjuk ezt5 látjuk azt. — Csinosítják ma
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belelocsog". — Szépek. — Spanyol fiatalemberek. — Flóra istenasszony kis orszá

gaiban. — Szabadjára ereszteni a gondolatot. 

órdoba büszke népét könnyen ismerhetjük meg 
az otthonában. Bátran mondom, hogy büszkék 

_ . Córdoba lakói, mert azt ők maguk se tagadják, 
^ fe í í " ^ római nemesek, előkelő polgárok ivadékainak 
* ^ "%- mondják magukat, őseiket Marcellus hozta ide, 

miután Július Caesar szétdúlta a várost és 20.000-et 
meggyilkoltatott boszuból, mert Pompejus pártjára ál
lottak. 

Nem azért mondom, hogy a córdobaikat otthonuk
ban ismerhetjük meg, mintha a vendégszeretetnek tárt-
kapukat találnánk ott, hanem azért, mert a rácskapuikon 
szabad betekintése van mindenkinek. Az udvar, többször 
üveggel födve, itt kertből áll, első szobájuk virágtól 
ékes, talán azóta már, hogy Rómából ide szakadtak a 
córdobaiak. A régi római világban épültek ugy a házak, 
hogy az első belépés a nyitott csarnokba esett. Beszélő 
képekben láttuk ezt Pompejiben, a maga eredetiségében 
láttuk. Róma eavaediumai támadtak föl a córdobai patios-
ban. A pompejii kiásott romok között már csak hűlt 
helyét találjuk az egykor élőknek, mig Córdobában magát 
az életet látjuk. 

Az állatfej kopogtatókkal ellátott szépmunkáju vas 
rostélyok azért ritka fonadékosak, hogy az ajtón jól be 
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lehessen, látni. A kapu rácsozat azért aranyozott, hogy 
benézve,1 az aranyosokról gondolatokat támasszon. A 
rácsozat: azért ritkás, hogy ki-be röpülhessenek a hírek, 
vélemények, ama bizonyos levélkék, violaszinti „spanyol
viasz" pecsét alatt. Mert, ha akarják, hogy valami titkot 
meg ne ; lásson az arra menő, akkor színes „spanyol 
falat" háznak a kíváncsi szemek elé. Akkor nézheted 
csupán á bejárat két oldalát burkoló mázégvényes tég
lákat. Ezt a színes cserép kirakást is érdemes megnézni, 
valamint többhelyiitt a kályhacserepek által födött falakat. 
Az arabokat a félporcellán (fayence) készítésében nem 
multa fölül senki. Ma is utánozzák őket ebben a mes
terségben — melyet művészi tökélyre vittek — Spanyol
országban és Portugáliában, a mint láttuk. 

Nézkődjünk. A napsugár fényes sávokat von a padlóra. 
A széthúzható és könnyen összevonható, vékony ponyvá
val, lepellel, eltakarható kertudvar vagy szobakert, patio, 
szökőkutas medencével, csupa virág, délővi és égőszínü. 
Cserepekben termelt növények. Édes illat árad a kert
udvarból, érzem a rózsa-olaj szagát. Legszebb virág 
azonban benne az édes szavú spanyol nő, közvetlenség 
a gyengéd lelkiindulatok világában. Ezek a kertek, csak
ugyan illatos kertek. 

Az öregje, magára kapott pongyolában belebb húzódik 
szunyókálni a patioba, az élénk teremtések kiűznék a 
szendert, szemükből. így, felhős arcot nem lehet látni, 
keblet, melyen már a tél tanyáz, csak a kecses mozgású 
lenge alakok, kirakatba való fényességek csevegnek a 
virágok közt, hímeztek, varrtak, énekeltek, gitárt pen
gettek. Hanghullámok, mellhangok. Az egyikből ének 
szállt, lágyan olvadékonyan, mintha szívének lett volna 
clalama. 

Állják a tekintetet, átható nézés után mosolyra vi-
dámulnak. Mosolyukban költészet, látásukban igézet. A 
córdobai rács ajtós udvarkertek, patiok, melyeket epedő 
sóhajtásokkal ostromolnak a férfi Makók, melyekből 
illat árad, emlékezetesek-minden utazónak, kiben meleg 
az életfolyam. 

Az albanicoval legyezik, hüssitik a forró vérüket, 
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magukat. Lustálkodnak, kényelmeskednek a córdobai 
papucsban, végig heverednek a pamlagon. 

Ott, egy fölsöpört kert-udvarban, egy bájos, keresztbe 
vetett lábbal ül a karosszékben. Újságot olvas, elmerül 
és nem ügyel, hogy a fehér selyem harisnyája meddig 
látszik ki a pántlikás atlasz eipőeskéjéből. A spanyol nők 
egyaránt büszkék fejükre, lábukra. Járás közben ring a 
lábfejük. Igyik, másával szembe néz a tükörben, magá
nak tetszeleg. Bizony jól áll simulékony testén a fekete 
fényes selyem ruha az arcához. A másikét, a rizspornak 
áttetsző finom fátyla borítja. Rajta, födetlen nyakoszlopán 
elmélyed a szemünk, egész lényének a hatásán meg
élénkül a szellemünk. Ugylátszik, még sincs megelégedve 
magával, ékszekrényéből hosszúkás fülönfüggőt vesz elő. 
A másik másik, haj sütő vassal, kékesen fekete haj fürtéit 
fodorítja ki. Ösztökéli hiúsága. A holló szárnyainak nincs 
az a feketesége. Szempáruk, akár mint két fekete gyé
mánt. Még másik, lángolóan izzó szemű, a szoknyadíszét 
meg a ruháját igazítja ráncba, kitanult keresettséggel 
fogja föl azt, kimenésre készül. Rajta már a mantilla, 
fejfátyol. A napernyő nyelét is már megfogta. Nagy 
összegre rúghat a tűpénze, nagy az öltözködési szen
vedélye. Női szépség tökéletességek, jól domborítanak. 
Reánk vetik a játszi jókedv elbájoló sugarait, szinte 
melegítenek. Ők, a kik szeretik a nyilvánosságot, hír
szolgálatot, ugy, ha jó, örülnek ha hír kering róluk, nem 
bánják, ha rájuk függesztjük a szemünket, ha ellessük 
a kisebb titkukat. A kiknek lelkét égeti a kiváncsiság, 
a mások kíváncsiságának tápot adnak. Hiszen a szerelem 
miatt sokat szenvedők, hozzá vannak szokva, hogy résen 
álló, pletykát hordó nők által kivakkantott, szárnyra 
eresztett, közszájon forgó hírek is ezen a kis kapun 
futamodnak ki és be. Itt is igaz marad az, hogy mindig 
szélfúvasból ered a haraszt zörgés és a pletyka, több
nyire az igazság anyagából csinálják. A hírforrások soha 
sem apadnak ki. Az emberek a gyerekekből sokat tud
nak kiszedni. Mi is tehetünk tehát megjegyzést, bizo
nyára ők se maradnak ezzel adósak, a kiknek már a 
gondolatuk is nevető. Kár hogy egymást nem értjük, 
a dolgot nem egyeztethetjük. Ophelia Hamlet előtt . . . 
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Egy kedves látványon akad meg a szemem. Egy 
fiatal apa, a nemzők büszke szeretetével emeli magasra 
a kicsikét, teszi vállára a kis világpolgárt. A kis mama, 
selymet motoláz ezalatt, de a szemét nem a gubaneon, 
a gyermeken tartja. 

Láttam a mór vér vegyülését legszebb képekben, 
arányosan nőtt alakokon. De nem csak mór vér, a gót 
és vandaion kivül feniciai, görög, eartliagoi, római. A 
spanyol több népnek az ivadéka. Érdemes megtanulni 
spanyolul, hogy az édes szavú spanyol nőkkel beszél
hessünk, gondolatokat cserélhessünk. Nem is kell valami 
jól tudni, kifogyhatatlanok ők a szavakból, virágos, for
más fejükben űzik egymást a gondolatok, még ki se 
fejezte szóval az egyiket, megszületik a másik és ellebben 
a mosolygós ajkán. Ez addig tart, mig tarthatják — 
virágzásukon tul is — az érdekességüket. 

Az udvar-kert közepén rendesen egy ugrókutacska 
locsog bele a csevegésbe. Butyburékol olykor. Andalít, 
ha gondolkoznak, ábrándba indit az udvarlás fogadásakor. 

Este, színes üveg burákból kél a világosság. Hanem 
hát legderüsebb fényt, elbájoló varázszsal, a córdobai 
szép nők adják. 

Csinosak a spanyol fiatalemberek, többnyire bajusz
talanok, szakáltalanok, karcsuan nyulánkok, szemöldökük 
ívelt, kicsi bajuszuk jól áll, anélkül, hogy holmiféle 
bajuszkötőkkel erőszakot követnének el rajta. Egy
némelyül fiatalnak, szinte nőies jóság ömlik el az arcán. 
A daliás hidalgóknak tele van a fejük udvarias szólás-
móddal. Nagy a belső életük. Szépen csengő dalamot 
hoznak ki a gitárból, és szívig ható ereje van a dalam-
nak. Az érzés íénye tükröződik vissza a szemekben. A 
szerelem kötelékét, azt a bizonyos rózsaláncot, mely 
később sebet is tör, szívük nyíltságával kapcsolják szo
rosra a szívük fölött. 

Néztem a barátságos színbe vont szobácskáknak fali 
képeit. Főfalon — ugylátszik — családi kép, katona
viselt ős, olyan éghasitó kalapban, melynek a szélei 
kétoldalt ketté vannak küldve. Nézem azután az élő
képeket, Móra istenasszony megannyi kis országában, 
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nyitott ég alatt, galambok és fecskék társaságában. 
Mint a kúszó rózsa az oszlopot, ugy ők . . . vágyukat 
nyilt sóhajtás alakjában . . . 

Buenos noches! Jó éjszakát! 



XLIII. 

Sevilla felé. 
„La tierra de los ornbres, y la tierra de 
Diós." 
Az árnyak földje, és az Isten földje. 

Spanyol szólásmód Andalúziáról. 

Összezsugorodik a szemben. — Fölcsillan a Quadalquivir. — Andalúzia elnevezése. 
— Az Isten földjén. — Bikagulyák, mezőgazdaságok. — Mór várak romjai. — 
Almodovar. — Mirtus és babér. — A begyek kincse. — Kidomborodik. — Cigány 
lány éneke. — Honnét jöttek? — Falvak kapaszkodnak föl. — Vízi malmok. — 
Császárok és a művészet királyainak születési belye. — Megpillantom a Giraldát. 

f órdobából, Sevilla testvérvárosából 130 kilomé
ternyi utón jőve? az ércerek gazdagságáról híres, 
az alacsony párkányu és kopasz Sierra Moréna 

t^^f töm®Se> ha nem is vesz el teljesen a láthatár-
^V^%, ból, mégis összezsugorodik az a szemünkben. 

Napsugárban úszva, a vonat mentén többhelyütt 
barátságosan csillan föl a felséges Quadalquivir víztükre. 
Örömünk telik abban, hogy Andalúziában1) járunk, az 
„Isten földjén." Forró, száraz éghajlat. Ezt az eget áhi-
tottam. Mélyen kék az. Szemünk megakad egy-egy 
nagyobb agavenek fa nagyságú virágain, spanyol meggy
nek sötét lombú árnyán. 

Közelben, távolban ganaderiajakat, bika gulyákat 
látunk. Szeretik a kövér rétet. A fajbeli, nemes, erőteljes 

x) Andalúzia vagy Vandaluzia a Pirenei-félsziget legdélibb részét foglalja 
magában, azt a földterületet, mely egykor a négy mór királyságot alkotta, t. i. 
Córdoba, Sevilla, Jaön és Granada. A mai fölosztás szerint nyolc spanyol tartományt 
foglal magában Andalúzia. A turisták Spanyolországnak ezt a részét legjobban 
járják. A Krisztus előtti népekről nem szólva, laktak itt olaszok, gótok, vandálok, 
mórok és a mai spanyolok. Az Andalúzia elnevezés, a Vandaluzia szó rövidülése 
s igy a vandaloktól ered, de az se lehetetlen, hogy az „andalos" arab szóból jön, 
mely nyugoti országot jelent. A félhold uralmának ez volt a legnyugotibb földje. 
A népeknek a vegyüléséből, többszöri keresztezéséből erednek az andalúziai szép
ségek, a kik csak Kaukázus élő virágainak adnak elsőbbséget, senki másnak. 



illl 

lííf 

A bikák, színkörbe hajtása. 
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és szép állatok ma még teljes szabadjukat élvezik; 
növelik, hogy holnap, néhány nap miután, a színkörbe 
hajtva, meleg vérük a színkör hűvös porondját fesse meg. 

Ló-, öszvér-, juhtenyésztés a termékeny talajon, 
fehérszőrű, magas paripa szamarak. Búzaföldek tarlói, 
tengerinek szára, szőlőnek a venyigéje, mandulafa, füge
bokor, a termés be van takarítva. Spanyolország gabona 
tára van itt. 

A magasból mór várak tiszteletre méltó romjai 
kandikálnak le. A sasfészkek, régi idők hírmondóiként 
állnak még. Az egyiknek neve Almodovar. Csak három 
ékezetet kell a szóra tenni s lesz belőle magyar vár, 
igy is álmodozhatunk régi dicsőségünkről. Száz méter 
magas sziklán áll. A mórok fölülmúlták a rómaiakat 
erődök építésében. A mór várak, az egykor itt uralkodó 
népnek a maradványai, melyeket ereklyeként őriznek a 
spanyolok. 

Hegyekről leszakadt patakok keresztezik utunkat. 
De azokat a szirten bőgve szétporladó vízeséseket, 
melyeket Norvégia sok ezer változatban fölmutat, itt ne 
keressük. Gyümölcsös kertek, nagy hozamú termékeny 
földek kerülnek szem elé a Quadalquivir mentén elterülő 
sikföldön, narancsligetek, telistelve arany almával, olajfa
erdők édes illattal, mirtus és babér. Errefelé, télen, nem 
csinálhatnak hóembert a gyerekek, szegény embereknek 
télidőben Sevillában nincsen hókaparáshól kereset. Az 
időjárás, tavaszon, nem csalja meg a fát, ha rügyet 
hajtott. A búza már áprilisban hány fejet. A hegyekben 
arany, ezüst, réz, ón, higany, szén, gazdagság. Munka 
és költészet, való és varázs, minden meg van Andalúziá
ban, a mi boldoggá tehet. Andalúzia, Spanyolország szíve, 
földanyánk kebelén, vöröses sárgás földjével egyik leg
szebb tartomány. 

Spanyolország paradicsomában az andalúziai jelleg 
kidomborodik már az utmentén, izlelőt nyújt. Vidám vi-
háncozás a szabadban, ragyogó ég alatt. A férfiak fején 
andalúziai lapos sapka, vagy lapos kalap, derekukon 
színes övkendő, rajtuk magukon rövid ujjas, fehér zsi
nóros pitykés dolmány. A nőkön élénk virágú szoknya, 
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virágos, hosszú rojtos kendő, színes kötényke. Föltor
nyozott, virágos haj. Arcokat pillantunk meg, melyek 
előhírnökei az elhíríllt andalúziai szépség világának. 
Mandulaszemek, melyeken megakad a mi szemünk. Első 
pillantásra észrevesszük, hogy nem hétköznapi, közön
séges arcok. Az andalúziai fajbői való alakok. Egy-egy 
dal csendül föl érdekes képű cigány lány ajkáról, kár, 
hogy a spanyolcigány nyelvet nem értjük. A cigány-
nyelvet sokféleképpen r hajlította ez a népfaj, mely a 
hinduk országából Kis Ázsia és Görögországon átgázolva, 
vándorolt ide, honnét, tovább menésének, csak a tenger 
vet gátat. A eantes flamencos, cigány dalamok, sok szép 
románcról szólnak Zebiyában, miként a flamenco, Sevillát 
(Szevillya) nevezi. Egy indulóház előtt, vonat érkezése
kor, egész testtel a sevílianát járja egy barna képű, 
fehér gyöngyös, táncos cigánylány. A fajtájukbelinek 
kecsesen mozog a karja, hajlik a termete. Erősen csör
geti a castanetákat. 

Tovább megyünk. Azt nézem azután, a mint egy 
torony bádog sisakján jár táncot a napsugár. Megcsillog 
a fehér érc. 

A falvak fölkapaszkodnak a lágy vonalú halmokra. 
Alant vízi malmok kerékforgásán akad meg a szemem. 
Egy hosszú hídon szaladunk keresztül. Zavaros a mór 
nevű folyó, vize, sárga színű iszapot hord a „szép" 
Quadalquivir. Uuadi al Kebir. Több száz mérföldre, az 
ország szívébe nyúlik. Ezt a földet éheztem. Végre 
Muriilo, Velázquez, a két Herrera, festő és író, Hadrian 
és Traján római császárok városának, Spanyolország 
Rómájának torony erdejében megpillantom a kimagasodó 
Griraldát, miként már messziről a szt. István templomá
nak tornyát Bécs alatt. 

Elvesz a Giralda, mikor a szállónak társas kocsijába 
bújok. Széles útra kerülve, egy-kettőre ismét látom, de 
megint eltűnik a háztömkelegben. 

Derűs, lombos külvároson keresztül jutok Sevilla 
szívébe, melyet az andalúziai nap heve melegít. 

x5j> 
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Sevilla évkönyvéből. 
„La muy, noble, muy leal, muy heroica 
y invicta." 

„Nemes, igen hű, daliás, legyőzhetetlen.* 
Sevilla címe. 

Régi mint a történelem. — Feniciaiak és görögök. — Rómaiak után vandálok és 
gótok. — Zsinatot tartottak. — Két szent püspök és egy áruló püspök. — A gótok 
apostola. — Alkalmi megjegyzés. — Menekültek a mórok. — Bölcs Alfonz iskolái. 
— A város története versben. — Király a város címerében. — Helyre állította. — 
A hódítók szeme rajta függött. — Kegyetlen, de igazságos király. — Bíró és hóhér. 

— Kolumbus bevonul. — Kincs és gazdngság. — Beszédes tornyok. 

•tsiklok röviden a különben érdekes történeti 
részen. Lakták Sevilla ősvárost a feniciaiak 
legelőbb. Sepliela (rónaság) nevét is ők adták. 
Spanyolország több városát lakta ez a lele
ményes, kereskedő nép, mely vásárt csapott, 

hol csak tehette. A városra, görögök vetették a szemüket 
azután, mert jó kereskedelmi helynek bizonyult. Naponta 
belátogat a tenger árja, mely kisebbszerü tengeri hajókat 
is fölemel, á la Temze, Londonnál. 

Caesar a tetterős, mikor meghódítja Hispalis várost, 
Júlia Romula nevet ad neki. Geiserih halálos csapást 
mér (411) a római birodalomnak erre a részére s föl
épiti Vandaluziát Két évre rá elfoglalja Sevillát és szék
városnak teszi, csakhamar azután, vagyis nyolc évre rá 
a gótok uralkodtak rajta, Arius tévtana1), hódit erősen. 
Piu, Hermenegild, viaskodik koronát viselő apja Leovigild 
ellen, fejvesztéssel lakol ezért, ki a gótok apostola volt. 

L) Az ige-, (logos) vagyis a Fiu lényege nem egyenlő az Atya lényegével. 
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Két zsinatot tartott két szent püspök Sevillában. 
Az elsőt 590-ben szt. Leander, a másikat 619-ben Isidorus. 
Volt Sevillának egy áruló püspöke is, Don Opas, ki a 
móroknak segített kézre keríteni a várost. Musa emir 
bevette. Közeli utóda Abd el Azis nyugodtan él a szép 
Egolinával, az utolsó szerencsétlen gót király ifjan maradt 
özvegyével mig csak meg nem — gyilkolják. 

A mórok kezére kerülvén 712-ben Sevilla és Isbilija 
nevet kap, melyből a mai név. A keresztények mene
külnek, a város lakosainak a száma mégis fölmegy 
400.000 főre. Sevilla Córdobával verseng s az egész 
országnak a leggazdagabb és legvirágzóbb városa lett. 
Az akkori idők országútja erre volt. Alkalmilag meg
jegyzem, hogy az 1887. évi népszámlálás szerint 143.000 
lakosa van Andalúzia és a hasonnevű tartomány főváro
sának, Spanyolországnak a lakosságra nézve negyedik 
városának, Sevillának. 

Abd el Azis utóda Córdobába teszi át székhelyét, 
Sevilla, tartományi várossá sülyedt, habár a rómaiak, 
gótok, mórok előszeretettel viseltettek iránta. Sevilla 
536 évig nyögi a mór igát, pusztult. Bölcs Alfonznak 
kellett parancsoló szükségletből uj keresztény iskolákat 
alapítani, tudomány és a szépművészetek számára. 

A mórok itteni mintegy hatodfélszáz éves uralko
dása után a többször említett szent Ferdinánd (ÜL) hódítja 
vissza, (1248) mire 300.000 mór fut a Sierra Nevada 
tövéhez, Granadába menekülve. 

A város története ötméretü verssel dióhéjba szo
rítva ez: 

„Condidit Alcides, renovavit Július urbem, 
Restiluit Christo Ferdinandus tertius, heros." 

Herkules alapította, Caesar kiépítette, III. Ferdinánd Krisz
tusnak helyre állította. Azóta, hogy szt. Ferdinánd vissza 
vette a móroktól, a hős király alakja is bele került 
Sevilla címerébe. Környezi Sevillának két szent püspöke: 
szt. Isidor és szt. Leander. A király, jobb kezében kardot 
tart, baljában egy golyót, Nodo fölírással, a mi azt jelenti: 
Na me has dejado, a mely szavaknak magyarul ez a 
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jelentőségük van: Nem hagytál el. Sevilla, a hűségéről 
volt mindig nevezetes. 

Sevilla szerencsés fekvése, hajókázható folyó mellett 
termékeny földön minden hóditó szemének föltűnt, vásott 
a foguk rá. A ragyogó égbolt alá jöttek szívesen. 

A XIV. század közepén I. Péter a kegyetlen ural
kodó kegyetlenkedik benne és a népnek áll a pártjára. 
Történetek szólnak arról, hogy kegyetlensége mellett 
igazságos volt. Az ő megítélésében a mérlegnek a ser
penyője hol ide, hol meg amoda billen, mert bíró és 
hóhér volt egy személyben s mint ilyen kerül a szín
padra. 

Amerika felfedezése utáni első virágvasárnapon, 
mikor a pap, barkát, pálmaágat szentel, Kolumbus Kristóf 
vonul be Sevillába, hosanna zeng elé. Kár, hogy erről 
a jelenetről képek nincsenek. Az elődök keveset gon
doltak az utódokra. Mennyi, de mennyi képírást hagyunk 
mi az utókorra, nem is győzik majd nézéssel és olvasással. 

Amerika felfedezése után legvirágzóbb korszakába 
jutott Sevilla. Kincsek halmaza vándorolt a falai közé, 
garmadában állt a gazdagság, mely jólétet biztosított a 
városnak. Időfolytán ezt a fényét elvesztette. 

Elmúlt azóta már félszáz esztendő, hogy a belvárost 
környező, Caesar Idejéből eredő, szürke, ódon magas 
kőfalakat lehordták, csak itt-ott hagytak meg a 66 négy
szögletes faltoronyból csak Itt-ott hagytak mutatóul egyet. 
Ezek a beszédes tornyok regélnek most nekünk a múlt 
időkről, Spanyolország bús életfolyásáról. 
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Spanyol tánc. 
A szerelem városában, — Hang ütötte meg a fülemet. — Híres muzsikusok. — 
Első este. — Egymás mellett fesztelenül. — A múzsák kegyeltje. — Behunyt 
szemmel. — Spanyol táncok. — A táncosnő öltözete. — Olyant toppant. — 
Tetszésnyilvánítás. — Csókot hány. — Diadal az élete. — Gyönyörködtem. — 
Különböző táncok. — Néhány híres spanyol táncosnő. — Bájt fejeznek ki. — 
Triana-ban. — Trianaról. — Emlékezés ítalicara. — A hol római [császárok 
születtek. — Tudják a gitárt pengetni. — A cigányleány tánca. — Pajkosak. — 
Oda ülnek. — Milyen lehet a farsang?! — Maja- majo viselet. — Olcsón tudnak 

jól mulatni. — Pirosra kigyulladnak. — Mit mond a magyar nóta ? 

„A spanyol táncban megvan a szerelem 
egész szenvedélye három fölvonásban: 
a vágy, a csábítás, a kéj." 

Pierre Louis. 

evillában, Spanyolország Nápolyában vagyunk, 
az élénken kedves, tiszta, andalúziai főváros
ban, egyúttal a szerelem városában, a hol 
mindig mosolyra állnak az asszonyszájak, foly
tonosan igéznek a bolygótüzü leányszemek s 

vidám hangulatú táncot ropnak a színes fátylakba öltö
zött táncosnők és a spanyol véralkatban állandóan meleg 
az életfolyam. Plirt, a társadalom életkovásza, folytonosan 
dagasztásban. A népszínházakban páratlanul gyarló szín
müvek előadása. A dőre képzelet szüli azokat, de von
zanak, mert égő szerelem nyilatkozik meg bennük. 

Szerelemről szól a dal Sevillában, szerelmet fejez 
ki a tánc Sevillában, a Burrero táncteremben, a Sálon 
-Cantante-ben épp ugy, mint a cigányok által lakott 
Triana-külváros népies, sötét helyein, a hol legjobban 
színesedik meg a keleti jelleg az énekben és táncban. 
Vértesi Spanyolország Portugália »" 
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Ez a hang ütötte meg Sevillában legelőbb a fü
lemet. 

Sevillát különösen ismertté tették a híres muzsikusok. 
Bizet Carmen-je, Mozart Don Juan-ja és Figaro-ja, no 
meg Rossini borbélya, nagy szellemek hangsorai, itt 
játszanak. A borbélyok, valahány, máig fényes üzleteket 
tartanak Sevillában s gyorsan keverik a szappanhabot 
a sárgarézből préselt csorba tányérban. 

Azon tanakodtam, hol töltsem el az első estét. Zárt 
helyen dalcsarnokban, vagy a szabad téren? 

Mentem a kecses spanyol táncot megnézni és a 
csalogányt meghallgatni. Nagyon csalogatott. Hiszen Spa
nyolország paradicsomának olyan istenáldott az égöve, 
állandóan szép az őszi időjárása, hogy másik este is 
eljuthatok a pálmák alá, melyek közel, lakásom előtt 
vannak. 

Az énekes hely, méretével, színháznak illett be, csak 
hogy nem voltak páholyok. Az előbbkelő mellett tarka 
társaságban fesztelenül ülhet a szegény. Magát csak 
olyan caballeronak tartja, mint amazt. Ha szóra kerülne 
valami dolog közöttük, mellét verve azt mondaná, hogy 
az ő ősei is épp ugy ott voltak, mikor a mórokat ki
űzték, mint bárki másé. Várjuk a castafleta első üte
mének fölcsattanását. 

A ki korábban jött, közelebb juthatott a fényes 
csillaghoz, mely akkortájt a spanyol földön tündöklött. 
Emberi nevén López Máriának hívták a múzsák kegyelt
jé t La celebre cantadora del género Flamenco. Róla, 
báj omla. No, López, hangsorával, a hangfutamok színe
zésével, trilláival ki is lopta a szívekből csakhamar az 
érzelmet. Félig csukott, azután egészen behunyt sze
mekkel, egyetlen gitár kísérete mellett ülve énekelt, 
csak időközönként vertek mögötte, ezüstösen csengő 
hangjához több hangszerrel összhangot. Ének közben is 
már, mikor szállt felénk a szép hangja, de főleg a dalam 
végeztével, megcsattant a taps s falrengetően hangzott 
föl a tetszésnyilvánítás, sűrű ujrázás. Nálunk a dalszín
házban nem játszódik le az érdeklődők között ilyen 
hangos, földrengésszerű jelenet. Ugy látszik, a híres 
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énekesnő hozzá volt már szokva az ünnepléshez, olykor 
közönnyel fogadta a hódolást A szépségének is szólt 
az, nemcsak az énekének. Kettősen érte őt az Isten 
adománya. Táncolt utána, előbb bimpáló, majd ringó 
léptekkel. Előre lépett, hátra lépett, azután meggyorsí
totta táncát, pihegve, lihegve járta a sequedillát, bolerot. 
Ezt az utóbbi spanyol nemzeti táncot kerek női kalapban 
és spanyol divatú rövid, könnyű női kabátkában járta. 
A másik táncot hosszú rojtos, tarka mellkendőben járta, 
kurta csipkés ruhában. Fehér selyem harisnya, picike 
sarkos cipő, mely soha sem fénymázas, inkább selyem, 
divatba visszatérő, XV. Lajos korabeli. Mosolyog a ke
zével, lábával, cipőjével, mikor beszél velük tánc közben. 
Ékességtől tündöklött ő maga. Máskor, fekete pántlikára 
volt kötve a cipője, épp azért, mert egyszerű volt, 
emelte a szépségét. A fekete harisnyát itt nem viselik. 

A szilaj táncban, castenettás fülsiketítő csattogással 
vagy a rézcsörgős, tompa dob hangoztatásával, miméit 
vad haragban olyat toppant néha az ici-pici táncos lábá
val, hogy a vér kezdett megállni az eremben. Csörgetyü 
dob, feje fölött tartva, a sok kecses mozdulat, lebbenő, 
könnyű lépés, mintha pehely volna maga is, melyet a 
lehelet sodor. Megfigyelem, a szem-, kéz-, és láb moz
dulatait, a dicsőség mámoritalától a pír miként futja el 
a telt arcidomokat. Hangja megvesztegető erővel hatott, 
megillette a lelkeket. Leszállt olykor hangja, bogár-
zümmögésnél alig volt erősebb. 

Az idegek fölkorbácsolva, ezer anda! arre! corre! 
bailé! ole! bravó! hangzik felé; harsány, öblös hangon 
kiabál mellettem egy valaki, mintha meglódult volna az 
agyveleje. 

Nehezen szakad vége a dörgő tapsnak, az érc
torkokból fölhangzott tetszészajnak, az énekszámok egy
másutánjában a lelkesülésnek, pedig többnyire csak egy 
táncol, egy énekel, és egy kiséri hangszerrel. Megesik, 
hogy a lelkesülők tenyerükkel verik ki az ütemet. 

Mikor táncát lejárta, viharos taps zúgott föl. Taps
vihar közepette a nagy tetszésnyüvánitásra a közönségen 
végigszalajtja tekintetét az ünnepelt, fejbólintással, fáradt 

25* 
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édes mosolygással, kecses mozdulattal ad köszönést, 
ajkára érintett kézzel csókot hány. Hányan részegednek 
meg a kéj mámorától, hányan tapsolják dagadtra a 
tenyerüket, elgondolhatjuk. Diadal az ilyen művész élet! 
Sokáig maradjon meg a szépsége, melyre olyan szüksége 
van, mint a levegőre. Izgassa a szívet, képzeletet, fel
séges táncában leljenek sokan gyönyört. 

Gyönyörködtem a szép táncosnőben és énekesnőben, 
a ki szerzett nekem egy csomó gyönyörűséget con suas 
preciosas malaguenas, guajiras y tangos. Szórom rá a 
dicsérő szót. Valóban szép és csábos volt. Elfogott az 
igézet. Lelkemmel hozzá szállva, lerovom a teljes elis
merés adóját López Máriának, legyen továbbra is az 
elismerés ennek a művészléleknek az éltetője. Gyakorolja 
még sokáig a művészi szórakoztatás szép hivatását, ékes
szólással táncoljon! 

A nők együtt is táncolnak Spanyolországban. Itt is 
láttam, szép fordulatokban mint vetik hátra fejüket, 
emelik ki rejtett bájukat. Egyszer egymással voltak 
szemben, máskor ingerkedve, egymást megkerülve, azután 
ismét egymást keresték, átfogództak, keringtek, egy 
erőszakos toppanásra megálltak, minden izmuk remegett, 
ők maguk mintha őrültek lennének. 

Ha a férfi és nő együtt táncol, rendszerint nem 
érintik, ügyesen kikerülik egymást. Kidomborította göm
bölyű női alakjukat a telt testhez szorosan álló ruhájuk. 

Nem tudom, más hogyan van vele, de én nagyon 
szeretem a spanyol táncot nézni, sajátságos kellemmel 
hat reám, ha azt művésziesen és kecsesen, szépen lejtik, 
mert a spanyol solo táncok nehezek. 

Pályafutásában olykor a mi egünkre is elkerül 
egyegy %^n fényes csillag, Carmencita, La Tortajada, 
Rosario Guerrero. 

Nem ismerek népet, a mely hevesebben járná táncát, 
e mellett olyan szépen, mint a sevillai spanyol nő, leg
szenvedélyesebb asszony forró vérmérsékletéből telik 
az ki. Lelket, tüzet öntenek belénk a táncukkal, ragad-
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nak magukkal. Találó a spanyol közmondás, hogy „a 
sevillai nő, már az anyja méhében táncol.44 Annyi bizo
nyos, hogy a rómaiak idejében az akkori Baetiea, vagyis 
a mostani Andalúzia lakosságát tartották a legjobb tán
cosnőknek. 

Bújom a bailekat, tánchelyeket Sevillában, meg
fordulok olyanokon is, hová vasárnaponkint a szerelmes 

Bolero tánc. 

párok, vagy maguknak párt keresők járnak táncmulat
ságba. Láttam a már mondottakon kivül a fandangot, 
fallero de Xeres-t, cachuchat, el ole, la rota aragonaise 
és mijarest, többször a bolerot. Bájt fejeznek ki vala
mennyiben, több művészetet, mint érzékiséget. Ezt is a 
malaguenában. Csak ritkán fogja meg a férfi — mondom 
— a nőt, ha együtt is táncolnak, szabadon vannak egy
mástól. Táncban azt a könnyűséget — természetes, azért 
utánozhatlan — kellemet és bájt nem láttam sehol sem. 
Ha ugyanazt láttam mindig, még sem untam meg, járta 
bár legyen azt spanyol nő a belvárosban, vagy neki
hevült cigányleány a jobbparton fekvő nagy külvárosban, 
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a Triana-ban,1) a hova II. Isabella királynő vas hídján át 
a Quadalquiviren túl, a nagy vásárcsarnok mellett el, 
néprajzi tanulmányok végett ellátogattam lóvasuton es-
tende, mikor a nép alsóbb rétegében a gitár itt is, ott 
ott is, a fazekasok keze alatt megszólalt és a Dél derült 
éjének a csendjében fölszállt az űrbe az énekhang. Az 
andalúziai dalok vidámak és bánatosak, mindig eredetiek 
és dalamosak. Lantosleányok még igézőbbé teszik. A 
Plaza de la Victorián, a széles San Jacinto utón, a 
Castilla-, vagy künebb az Evangélista utcán egyaránt 
hallunk dalt, gitárpöngetést, látunk táncot. 

Művészileg tudják pengetni a gitárt Spanyolország
ban, főleg Andalúziában. Kihozzák vele a szív érzelmét. 
Szenvedélyesen szeretik a zenét. Avatlan zeneérzéket 
itt alig találsz. Lelküket lehelik a dalamba. 

Mélabús dal hangzik felém, gyönyörűen hajlik. An
dalító dalamokat tudnak kicsalni a hangszerből. Flamenco 
tánc itt és ott. Kártyavetés, jövendölés. Bíborpiros arcú, 
karcsú termetű kedves teremtések. Virágos a fejük, 
fülük fölött halántékukra simul a jellegzetes, merészen 
fölfelé kunkorodott, hegyben végződő hajuk. Elvarázsló 
egynémelyiknek a szépsége. Könnyedén szárnyal a dal 
ajkáról. Egy fiatalka, a ki levelek között, mint egy rózsa
bimbó, rejtőzhetett eddig, most kezd festeni. Nagyon szép. 

Kezüket a fejük fölött gyorsan mint a villám — 
összecsapják, azután karjukat leeresztik, hirtelen térdre 
esnek, zene ütemére gyorsan felszökelnek és egyre 

*) Triana, Sevilla gyárvárosa, egyúttal a legyező festés hazája, gitano-k tanyája, 
a római Trajana, melyet a mórok Jarayana-nak torzítottak el. Most hajósok, csem
pészek, cigányok és más efajta, máról-holnapra élő szegény meberek lakják. Mindig 
élénk a népélet. A világpolgár Traján, a ki bölcsész és művész volt, nagynevű 
utóda Hadrián és a nagynak nevezett Theodosius tulajdonképpen nem itt, hanem 
Sevillától mintegy 7—8 kilométerre fekvő, Publius Cornelius Scipio Africanus, 
Hannibál és Hasdrubál legyőzője által alapitott akkori Italicaban — a hol Silius 
Italicus költő is először látta meg a napvilágot — születtek, mely most romokban áll 
Santiponce nyomorúságos falu mellett. Italica akkor Hispánia egyik legnagyobb 
városa volt, kerülete 30—40 kilométerre terjedt és tele volt gazdagsággal, temp
lommal, palotával, fürdővel. Egy félköralaku, lépcsőzetesen • emelkedő színkörrel 
biró színháznak a romja most is látszik. Ebben egykor párducokat eresztettek 
keresztényekre, most mérges kigyók tanyája. A rómaiak az örökkévalóságnak 
építettek, de az idők szele, főleg ha azok politikai változáskor fúnak, mindent 
lerombol. Italicat a gótok pusztították el. A római előkelőségek itt kerestek eny
hülést, mikor a fővárosuk lázt és halált lehelő légköréből menekültek. A gótoknak 
nem kellett. 
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növekvő szenvedélylyel szoborszerű testükkel olyan csa
varodó fordulatokat tesznek, mintha forgószélnek volnának 
legközepette. Szinte észrevenni lehet, egynémelyik már 
miként bontogatja a dicsőség virágának szirmait. Mira! 
Mira! Nézd csak! Ragyog a nagy, fekete szemük, nevet 
a fehér foguk, csillog a hamis gyöngyük, kihívó a test
tartásuk. Ha valamely nyilvános helyen vagy korcsmában 

táncolnak, addig, mig a szünetjük tart, leszállva az asztal
ról, emelvényről, oda ülnek valamely ivó vendég mellé, 
a ki mohó szívességgel kínálja meg üditővel, látja el 
őket szivarkával. Képzelem, a farsangi bohóskodások 
idején milyen víg élet folyik Sevillában! 

Tetszésnyilvánításra iparkodnak sebten még szebben 
táncolni, a csupa láng, csupa parázs táncra tűzbe jönnek 
szenvedélyesen. Azután szeretetreméltó bizalmaskodással 
lekapják a kalapot az ismerősük fejéről, saját fejükre 
csapják azt. Szemük igéző beszédével, ugyancsak próbára 
teszik nyelvtudományunkat. Egyik-másik pajkos, fölugrik 
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az asztal lapjára és ott táncol, megfeszül rajta a selyem 
szoknya, hódit a maja-viseletben. Milyen ez a festöiség? 
Szűkre szabott, hímzett vagy csipkés selyem-szoknya, 
bársony fűző, hosszú rojtos, mellen keresztbe kötött 
selyem kendő. A majo viselete, sötétszínü zeke, gyap
júból, a könyöknél az ujjasra rávarrott rikító színű, 
szövet- vagy him-
zésmunka, rövid 

nadrág, vörös öv, 
bőrcipő, szalaggal 
vagy rojttal díszített 
sombrero, kalap. 

A régi jó idő
ben, minden lugas 
alatt járták, csatto
gott a csattogó, 

melylyel a spanyol 
táncosnők a tánc 

ütemét követik. 
Kézi dob, még egy 
gitár, pengetés, s 
megvan a bál. Más
kor, máshol vándor
művészek ütnek ta
nyát. 

Már az igaz, Mai°-
hogy Sevillában ol
csón tudnak jól mulatni, fesztelenül vígadni. Andaluz 
vidámsággal, a mogorvaságából ki tudják gyógyítani a 
szürke világ fiát. ÍSnekváros Sevilla, melyben temetés 
után is — hallom — táncolnak. Mennyi, de mennyi 
éneket hallottam Sevillában! Serdülő korúnak tenorját, 
férfi baritonját, öreg basszusát. 

Salero! B szóval biztatják kedvre a flamenco (fla
mand) táncosnőket, a gachik, (asszonyok) quita, mota, 
parve, átható tekintettel igy kérnek azután pénzt, az 
érdekes, pirosra kigyulladt leányok megelégszenek a 
régi mór táncért, a változó rithmussal biró flamenco-ért 
bármi kevéssel. Pedig — hallom — bét év kell, míg a 
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flamenea jól megtanulja. Lepattan azalatt arcáról az 
ifjúság zománca. Ha elhagyták a kimerítő táncot, ziháló 
kebellel, újra kezdik. Tánccal, lengő, lassú, imbolygó 
mozdulatokkal tele egész életük. A régi magyar nóta is 
azt mondja: .Dallal, tánccal gyönyörű az élet." Mai 
felnőtt fiatalság, ezt te nem érted! 

Légtornászati vakmerőségeknél jobb mulatság a 
spanyol táncosnőt nézni, jobb, mint azokat a bábaalako
kat, a kik vegyesnyelvü dalesarnokok deszkáin, idegen 
minták majmolásával, tiroli jódlerek utánzásával vagy 

villamos virágok 
színes lángjai kö
zött szemcsiklan-

doztatóan ledér né
majátékokkal ka
matoztatják a szép
ségüket. Üres lát
ványossága fajul ez 
a szórakozás, a hit
vány élvezeteket 

hajhászó, csak 
gyenge tápot kap 
a romlott Ízlésének. 
Csak élősködhetik 
a múzsa szennyé
ből, de alig vidulhat 
a ravaszédes mo
solytól. 

Csörgettyüs, tán
cos spanyol lány, 
csupa költészet egy
magában. A római 
idők óta hódítanak, 
hangolnak kedélyre 
zörgettyüvel. Akkor 
a fürdőkben, lako
mákon hangzott az, 
crusmata-nak hiv-

Fiamenco táncosnő, ták. Pompejiben, a 
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porból és hamuból kiásott képeken is láttam a csattogőt. 
Olaszországban ma is azzal járják a bűvös tarantella 
táncot a capri-, annacapribeli- és más vidéki könnyű 
lábú barna szépségek. A leány fűzőjében, a fiatalember 
mellényének zsebében magával hordja a — csattogtatót. 
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A san Férnando téren. 
„Alles ist Farbe und Blüthe in diesem 
schőnen Raume." 

Simons Theodor. 

Olcsón lehet élni. — Bor és gyümölcs. — Maradjunk a téren. — Szép városháza. — 
Szomorú emlékek. — Virágok és pálmák. — Világító gömbök. — Sevilla Kossuth 
Lajos-utcája. — Szürkenapon, ünnepnapon. — Szövetek, árnyékadásra kifeszítve. 
— Ifjú, öreg, a térre siet. — Majo és maja. — Tanulmányozzunk! — A sevillai 
nőkről. — A nők öltözködéséről. — Este kezdődik a nap. — A vígság városa. — 
Ismét a nőkről. — Térzene. — Kislányok táncolnak. — Éjfél után két óráig. — 
Szerelmet szomjaznak. — Vallás fölött a könnyelműség. — Szépségüket nem rejtik 
el. — Okosabbak lehetnének. — Legyezővel beszélnek. — Bajuszocska. — Kimegy 
az álom. — Idegen, nincs idegenben. — A ki szeretni vagy feledni akar. — Emlé-
'kezés Don Jüanra. — Megtért, szerzetes lett. — Egy borzalmas kép. — Földol

gozták. — A sevillai esték emléke. 

' . ^Mpicsón lehet Spanyolországban annak élni, a ki 
§ | | S ^ magát kiismeri. Spanyolországról nem lehet azt 
*^^M mon^an*> h°gy m i l l t idegen föld, fukaron és 
J | ^ drágán adja kenyerét. Sevilla legszebb terén, 
^ ^ a Plaza san Femando-n, a Peninsular nevű 
Casa de huespede-ben — gyors szolgálatot nem keresve, 
mert a pincér is caballero — nagyon jutányosán lehet 
élni. Teljes ellátás, bor tetszés szerinti mennyiségben, 
erkélyes második emeleti szoba a pálmás térre, mindez, 
a mi pénzünk szerint négy koronánál többe nem kerül. 
Á gazda, a jövő állandóságára számit. ízletes ételek 
mellett többféle gyümölcs az asztalon. Datolya, banána, 
malaga szőlő, füge, narancs, körte, alma. Hely az asz
talnál, a lakás időtartama szerint van. 

Maradjunk mindjárt ezen a felséges téren, mely a 
város eleven idegduca, díszes látványosság, zajjal teli 



398 A san Fernando téren. 

vására, melyen az emberek szívadománnyal megörven
deztetik egymást kölcsönösségben. B téren az idegenek
nek találkozója van, meglep a jóérzés. Veszek az eredeti 
ládácskából néhány jó fajtájút, friss szivarra gyújtok és 
megindulok. 

A tér, tulajdonképpen kettő. A Plaza Constituciónt 
a Pernando-tértől a keresztben épitett Casa de áyunta-
nento választja el. Ha ránézünk a díszes építkezésre, 
tudjuk, hogy ez csak nyilvános épület lehet, legalább is 
városháza, melyet az idegennek nem kell ugy keresni, 
mint Budapesten, a hol első mondásra el sem hiszi az 
idegen, hogy városháza. 

A sevillai városháza kis tornyán nagy óra van, 
melynek lapja, este, kivilágítva. Jó tájékoztató az időre 
nézve, de ugy, hogy a sétáló, az estét élvező közönség 
— ugy vettem észre — ne siessen, még ne menjen 
haza, akkor se, mikor már beállt az éjszaka. Az éjféli 
órát is- észrevétlenül engedik elsuhanni maguk fölött. 

A sevillai városháza régi épület, mégis igen szép. 
Éppen abban az esztendőben kezdett alapjából emelkedni, 
mikor Magyarország napja leszállt vérvörösen Mohácsnál. 
Művész ember, Diego de Riano terve szerint építették 
a Casas capitulares-t, melynek oszlopos és boltíves hom
lokzata a Fernando térre néz. Nem akarok késlelkedni 
belső hírességének elősorolásával, a közeli Audiencia 
márvány oszlopos díszcsarnokának leírásával sem akarok 
nyomasztó érzéseket kelteni, bolzalmas emlékeket éb
reszteni az egykori kivégzések helyének és oszlopának 
sötét színű festésével, az itt akkor fölállított hitnyomozó 
székek szomorú történetéről emlékezni, hiszen az élet 
hiv most minket a San Fernando térre. Nagy. Másfélszáz 
méter a hossza, mintegy kilencven a szélessége. A tért 
határoló házak erkélyei, gránátalmafa zöld lombjával 
vannak teletüzködve. Fehér és halvány színű függönyök az 
ajtó nyilas mögött. A nap fénye rajtuk átrezeg. 

Ott, a hol hajdan egy zárda terpeszkedett zöldséges 
kertjével, most mag;as és 3—4 erkélysoros szép házak 
által határolva, Sevilla pálmaültetvényes, díszes virágú 
legszebb tere van. A város szíve. Szépnövésü fák, főleg 
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sudaras, sűrűn boglyas fejti, kifejlett pálmafák, égő színű, 
délövi virágok, vízelárusitó sátorkák. Este, maradhat a 
hold, felhők fényes társaságában, vagy párázatban, füzé
rekben gyúlnak ki a villanyfénynek fehér gömbjei, hogy 
a téren nappali fényt árasszanak, mert a közeleső utcákból 
— melyeken kocsi, a sétáló sok ember miatt nem járhat 
— gomolyokban özönlik a közönség. Hölgyek, urak, 
uracsok; egynek, kivágott lakfélcipőben kényesen lep
kédének, az orrcsiptető, szilárdan ül az orrgerincén. A 
vasrács erkélyeken, melyekre sok rózsa és rózsalevél 
borul, barna fejecskék szorongnak egymás mellett, szép 
kis mafiolák. 

A kanyargós, márvány táblákkal kirakott Gallé 
de las Sierpes-en,1) — Sevilla Kossuth Lajos-utcáján, 
demimonde korzóján — végesvégig vannak a kétoldalt 
sorakozó boltok, ragyogó kereskedések, hajnali 3—4 
óráig nyitva tartott helyiségek, ablakos, párisi apró 
csecsebecsével, alkotásokkal teli látnivalóság számba 
menő árudák. Fény vonzza ugy a lepkét, mint eme ki
rakatok a nőket. A szebbnél szebb kirakatok, tarkává 
teszik az utca képét. Az elárusítók, a mint az üzlet 
kivánja, egy szájból fújnak meleget, hideget. Kivilágított 
ötvösboltok, a nemes fémből készült tárgyakon legelőbb 
akad meg a szép asszonyok szemepárja. Elsőrangú szállók, 
egyleti helyiségek. 

Az utcán legzajosabban tombol a kedv farsangban, 
és a mikor az emberek fölteszik az üres szemű álarcot 
s belevergődnek a hóbortba, sok színben röpül az apróra 
vagdalt papellilo, a hová a szűk Gallé de Ámor de Diós
ból, a tágas Alameda de Hércules-ből egyaránt jönnek, 
özönlenek, mindsürűbbre vál a közönség. Szürkenapon, 
ünnepnapon egyaránt emberáradat. Szemek ragyogása, 
ékszerek, drágakövek villámlása. Fiatallányok össze
fogózva járnak, jár a szemük, megjegyzést tesznek rád. 
Se baj. Nézzük őket, mert olyan tüzes szemet, fekete 
hajat, ilyen lábacskákat nem láthatunk sehol másból. Báj 
és kellem minden mozgásuk. Hangzik az ének, mélán, 

!) Sierpes = Mgyó, 
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csengőn, csattog a castafietta, kíséri a tamburin. Nappal 
nyugszik az élet, este fölébred. 

Berlinben, az egyenes és szélesen hosszú Friedriehs-
strasse-n sincs ilyen színes élet, a mint kiverődik az, a 
neveztem kirakatos utcákban, melyek még a mórok 
idejéből árnyékadó szűkek és kanyarulatosak. A hely
beliek jobban szeretnek ezekben a hullámzó utcákban 
sétálni, mint a Plaza Fernando-n. 

Bgynémelyik szépségnek egész tábora van, mikor 
leül fagylaltozni. Vannak, voltak mindig női kiválóságok 
George Sand-ok. Ennek az érdekes szép asszonynak, 
(Dudevant marquis nejének) férfi nevű francia írónőnek 
szerelmeért, a szerelemnek két nagy dalnoka rajongott, 
Chopin Frigyes zeneköltő és Musset Afred költő. 

Az utcákban este is láthatók még az utca fölötti 
átellenes, félig mór jellegű házak magasában a kifeszített 
szövetek, melyek a délidő forró sugarait tartják föl. 
Menekülnek előle. Egy kis gépezet segítségével feszitik 
ki a vékony, erős köteleket, húzzák le-föl a ponyvákat. 
Olyan utcát, mint Magyarország fő- és királyi székvárosá
ban az Andrássy nevéről elnevezett, mely palota soraival 
Budapestnek máris világvárosi jelleget kölcsönöz, itt ne 
keressük. Az utcák Sevillában ragyogóak, színesek, 
semmi egyebek. 

Mind a térre siet, ifjú, öreg, hol a majo, a kiöltöz
ködött, feje búbján hosszú fátyolt viselő majával jól 
mulat. Irigykedő elszontyolodással nézzük őket. Egy 
magános maja ajkáról igen szelíd hangok érnek hozzánk. 
A ki Sevillában, a keleti zsibongásban, a szerelem hazá
jában nem jól mulat, az vessen magára. 

A táncból, sőt már Madridból ismerjük a maját, 
majot. Kik ők voltaképpen? 

A maja vagy manola, fiatal, kacér, szép leány, a 
kivel könnyen lehet alkalmi ismeretséget kötni, ha még 
nincs neki, vagy ha van is neki, de nincs közel a majoja, 
a ki rendesen á szeretője. A majo háta mögött ülve, 
egy — rendesen fölcifrázott — lovon nyargal vele, ha 
kirándulásra mennek. A maja alacsony származású, de 
több esetben fölviszi Isten a dolgát. 
Yértesi Spanyolország Portugália 26 
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A majo se valami előkelő származás, fia valamely 
vagyonos polgárnak vagy parasztnak, aféle kisebb uracs, 
feszítő gavallér, a ki föltünés keltésre utazik és a nőknek 
udvarol. A majo és maja könnyen megértik egymást, 
egymást könnyen fölismerik, mert hiúságukban föltűnően 
öltözködnek. Majo és manola, egyképpen színpadias alak. 
Keresik egymást, nem szalasztják el a szerencsét. 

Nézzünk szét a San Fernando téren, tanulmányozzuk 
az ezerfejü tömeget. A tér képe, ágaskodva hajló pálmái
val, élő, színes virágaival, nagyon az emlékezetemben 
maradt. Szép esték voltak azok, melyeket az örökvidor 
Sevillában töltöttem, mikor langyos éjek borultak a 
városra. 

Fekete színbe jól öltözött, szépkülsejü férfivilág, 
válogatottság a megjelenésükben. Bennük örökölt és 
szerzett udvariasság. Nőiesen gyengédek, lágyak érzések 
dolgában. Tanulhatunk tőlük, a nőket miként kell tisz
telni és — szeretni. A Carmen- és más, nálunk előadott 
darabokból ismeretes spanyol nemzeti öltözködést itt 
nem találjuk, csak a bikaviadalokon láthatjuk azt. Magas 
kalapot elvétve se látunk, kidüllesztett mellett, akár
mennyit. 

A nők, Sevillában nem viselnek kalapot. Sötétszínü 
selyem fátyolt, mely a köznépnél tarka. Bálban, színház
ban, corridán, fehér csipke fátyolt hordanak. Alig látszik 
ki egy kevés az arcukból, elfödik. Utcán a fátyol hátulról, 
vállukról esik le a fejről. Fejük tetején, a konty búbján 
elmaradhatatlan a virág, vörös szekfű, fehér rózsa, melyek 
jól állnak, illenek a hajuk ébenfa színéhez. Secessiós 
asszonyfejet nem látok. 

Sevillában reste tízkor kezdődik a nap. Mikor ott 
fent, a magas Éjszakon, Stockholmban és Krisztianiában, 
őszidőn a fehér-piros szőkeségek, — gesztenyefa virágai 
— végzik a napot, sétájukból haza térnek, a sevillai 
barna senorák és senoriták akkor lépnek ki a térre, 
utcára, az örömek útjára. Leírhatatlan pillangók itt és ott. 

Mindenki jól mulat, mert itt, ennek a kedves és 
udvarias népnek adva van minden, hogy magát jól érez
hesse. La tierra di Diós, mondtam már, más után. 
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Sevilla a vígságok városa. Életuntató komor kör
nyezetből a ki teheti, ide siessen, mert van ennek a 
földnek, — di Diós, ismétlem — városnak sok szép 
gyöngye, a kik fénylőn hömpölyögnek, elszóródnak az 
utcán és téren, és a kacérságnk mellett igen barátsá
gosak. Szó sincs arról, hogy szemérmetesek volnának, 
lesütnék szemüket a földre, sőt erősen állják a férfiak 
tekintetét, a vágyó pillantásokra mosolylyal felelnek, 
könnyen ismerkednek. 

A spanyol nő, ha jól megnézzük, hódolásnak veszi 
azt a szépségének, udvariassággal fogadja tekintetünket, 
és az ő tekintetét, élveteg, villogó nagy szemét nem 
kapja le rólad, nem tesz megvető fordulatot. A férfiak 
is nagyon udvariasak. Ugy fogják föl a dolgot, hogy 
csak egyszer élünk és nem azért élünk, hogy egynek 
— a szerelem lázában — örök hűséget fogadva, a 
többire nézve üressé váljék a világ előttük, Öröm virág 
elég fakad, nyilik mindenkinek, csak nem kell azokat 
folytonosan tépázni. Van, ki a virágot a tövön szereti, 
a madarat a szabadban és nem kalitkában. 

A pompás tér közepén pagar világitásu födött zenekar
emelvényről muzsika szól. Andalító dalamok. Ellepik a 
kettős sorú, széles, vaslábu márvány padokat, hallgatják. 
Szép dalok, zengemények, fölolvasztják lelkünket, azután 
fogékonynyá teszik a szívünket. A férfiakét, nőkét egy
aránt. Zeneközökben, utána, dúdolják a hallott nótákat. 
Gyermeklányok sem állhatnak ellent, mikor halkította 
a zenekar az ütemeket. Kezükben nem tartanak tejes
kenyeret, hanem összefogódzva, táncba keverednek. Vér
beli táncosnék válnak a ninákból. Bravó! gyermekcsoport, 
szűzi lelkek, babaképü kis Conceptión, galambszívü 
kisebb Dolores, rózsaszínruhás legkisebb Matilda és fehér
ruhás csöppke Mercedes, alázatos Jacinta, ki, milyen 
névről ért. Egyik se Violka, édes mint Psyche. Mintha 
bokrok aljából kerültek volna elő. Fürgék. Máskor meg
elevenednek a kótafejek. Későn borulnak álomba a fehér-
lelkü leánykák, a kis gyermekfejek. Kis bokor üditő 
árnyéka, kis körre terjed. 

A csendes, illatos estéket, melyeket a földnek ez a 
26* 
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szép kis zuga nyújt, éjfélig, sőt azontúl két óráig jól 
kihasználják^ az emberek. A társalgásból, arcjátékból, a 
szemek csillogásából kiveszem, hogy szerelem a főtárgy, 
melyről beszélnek. Kacag a lelkük. Máshol is van sze
relem, de nem olyan édes az, mint Andalúziában, a szép 
Sevillában, a hol az emberek, szerelmet szomjazva, 
könnyen teszik tenyerükre szívüket és az erkölcs, a két 
nem között nem von olyan vastag falat. Erkölcsük, köny-
nyelmüségük a vallásuk fölött van. A beszédes legyező 
jelt ad, tájékoztat, mond és igér. Erkölcs-világ tarthatat
lansága. 

Nyitott szemmel álmodok. 
A csipkefüggönyös ajtó mögül kilép a rózsafűzéres, 

virágos, andalúziai szokás szerint zöldre festett erkélyre 
egy-egy üde, ábrándos szemű bájos teremtés, hogy jobban 
látassék, jobban láthassuk fehérrózsás csipke fátyolát, őt 
magát. A buzduló vérű leányok szépségüket nem rejtik el, 
Isten adta azt az embernek. Szemükbe nézünk, formáikat 
látjuk. Mennyivel elragadóbbak volnának még, ha egy kicsit 
okosabbak, taiiultabbak lennének, a tükörnél többet nézné
nek a könyvbe s tanulnának valamit. így, kevés, hiányos 
képzettségük folytán, korlátoltabbak a szegénykék. A 
kapu alatti, utcasarki escribiente sok szerelmes levelet 
ír, mert a selyemharisnyás hölgyikék írni bizony nem 
tudnak, a távolra pedig legyezővel se lehet beszélni. A 
szép ügyfelek, kis székeken várják, mig sor kerül rájuk. 
Mosolylyal bátorítanak áloműző vágyakra. Nem tudnak a 
legyezővel sehol máshol olyan szépen játszani és kacér
kodni, mint itt, a sevillai pompás hajfonatu szépek. 
Többször azonban, mint gyümölcsön a hamv, egy kis 
selyemszőrü bajuszocska is kiüt a felső ajakon. 

Jó messzire jöttünk el már hazulról, de a fáradság 
Sevillában, kimegy a lábakból, száműzve az álom. Déli 
elevenségnek leszünk. Kacér mosolyra, forró csókra, a 
tudós is leveti a szemüvegét; az érzelem lágyságában még 
forróbb vágyakozással eped a nő. Annyi derű, pohárcsör
gés, mulatozás, életöröm, a mennyi itt az arcokon, talán 
sehol. Mikor délvidékre száll a napsugár, mohó vágygyal, 
levi pede tódul ide, a hol lüktet az élet, rajával a testben-
lélekben hevülő idegen. Ki ne szeretne maga körül derűs, 
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boldog ;ufókat látni?! Fölpezsdillés. Mámorító élet, 
örömszerzés. boldogitás. Látok több. európai modorokkal 
biró férfiút, világjáró hajlandóságú angolt egyéb nemzet
beli jöttment, világhajlamu piperkőc embert, szoknyava
dászt. A tiszta város, olyan nemzetközivé lett. mint Génua. 
Mennek sokan, deresedő fővel is. az élet teljéből, a 
világosságból, sugarából minél többet fölfogni, gyönyört 
inni- He az elvénhedt szíveknek nincs újjászületése sehol. 
Xem is lehet a szív roncsolt szövedékét megfoltozni. 
Hiába feszeleg- dülleszti a mellét némelyik. Ez az ő 
dolga, de jó tüdő. ruganyos láb, az mindenkinek szük
séges itt, mert a sétában, a csillagok útjában magunk 
se tudjuk, messzeségben mennyit járunk. A ki elfárad, 
az csak olyan, mint a ki félelőadást néz meg. Sevillában 
könnyű szerrel lehet sok jó órát szerezni. Szép leányok, 
szép asszonyok szerelme hinti tele virágokkal az élet 
útját. Mosolyukban költészet. Miért ne támadna nekünk 
is Sevillában, múló ifjúsággal szép napunk ?! Olyan szép 
az élet és olyan örömteli, kár, hogy azt nem minden 
ember élvezi, kár, hogy az élet fénypontjait nem keresi, 
nem leli. Ismétlem, Sevillában ismerjük föl igazán az 
élet értékét. Leülök egy márványpadra. Az égen, a földön 

„A csillagok fényes útját 
Végig kutatom." 

A ki feledni akar, rossz életkedvét kiheverni, a sötét 
mogorvaságot, mely úrrá lett a lelkén, elűzni akarja a 
lélekben megrokkant, vagy az, ki az élet örömeit a maguk 
teljében élvezni akarja, az menjen Andalúziába, a jószívű 
senoriták és seflorák hazájába, otthonába, az élénk, 
örökké vidám Sevillába, — mintha ünnep hátán ünnep 
volna — és gyakorlott szemével meg fogja látni, találni 
a többféle írt, sebzett, rabul ejtett vagy a forrón vágyó 
érzéki szívére. Az idegen nem marad ott idegenben. A 
vágy, vágyakozva ébreszt vágyakat. A jó lelkek, kiknek 
híre hetedik országra száll, meg fogják óvni, sivár lelke 
meg fog gyógyulni. A fájdalom élességét, mely a szívet 
hasogatja, nem a borgőz tompaságával kell ellensúlyozni. 
Szeget szeggel. Egy másik gyengéd kéznek . . . 

Mondják, hogy Sevillában született, élt és legszédi-
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több csábítással hódított meg ezer és három - nem a 
közönségesekből való - - nőt, Jüan (Huán) Tenorio, a 
szeretkező kéjenc, Régen volt, (XIV. század) s így talán 
fele se igaz annak, a mit erre a nőcsábítóra, s spanyol 
monda hősére fognak, a ki előtt semmi sem volt szent 
vagy visszarettentő; ha kelleti, véres kézzel is dolgozott, 
hogy futó percek szórakozásával megelégedve, célt érjen 
a nőknél. A történet vagy monda szerint el akarta 
csábítani Giraldát, Ulloa, sevillai kormányzó leányát. Az 
apát párbajban ölte meg. Ennek a sírja fölé helyezett 
kőszobrot, nagy elbizakodottságában vacsorára hívja ma
gához. A kőszobor vendég meg is jelenik és a házi
gazdáját pokolnak adja, 

A monda szálai egy másik Don Jüan de Marana 
vagy Maflára Vicentelo de Leca személye körül bonyolul, 
és ez igaz történet, ő a XVII. század első felében utálatos 
erkölcstelenségében sok asszonyt, leányt, sőt apácákat 
csábított el. 

Éjjeli mulatozásából, az élvezetek fertőjéből jőve, 
megrázó hatású látomása volt. Jámbor testvérek vittek 
sírhoz egy halottat, melynek az ábrázatjáról magára 
ismert. Megreszket a szíve és végigsuhant előtte az egész 
élettörténete. Megtért és az eset kapcsán szerzetes.lett. 
Ment a rideg társtalanságba, elkülönzött élet folytatására. 
Hallottam egy spanyol mondást, ide iktatom. „Mikor az 
ördög hússal jóllakott, barát lett." Mondjuk magyarul, 
szabadon, szíve megcsömörlött. 

Vagyonából a Hospitál de la Caridad-ot alapította. 
Menhelyet találnak benne máig azok, a kik nem bírnak 
már dolgozni. Megnéztem az emberiség sorvadó anyagát, 
láttam zordon tekinteteknek a mogorvaságát, hallottam 
nyögni a lelket a beteg test kötelékében. Megnéztem 
azután az egyszerű templomot, melyet Murillo és Valdes 
Leál remekei díszítenek. Zöld függönyökkel őrzik azok 
némelyét. Utóbbi festő művésznek egy visszahökkentő 
képétől megborzadtam, beette magát szívembe. Egy nagy 
templom sírboltjában, két koporsóról félre elhúzódott a 
szemfedél. A koporsó rothadó fájáról, az enyészet letépte 
a burkoló vörös bársonyt. Az egyik koporsóban püspök 
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nyugszik egyházi teljes díszöltözetben, a másikban egy 
hös, vitéz. Hulláikból a férgek csapnak bö lakomát. 
„Képed előtt be kell fogni az orrf. mert . . . " mondta 
Murillo a művész társának, ennek a képnek a láttára, 
mely megrázó erűvel a lélek mélyéig hat le. A két 
hulla fölött, az igazság mérlegének a serpenyőiben a 
főpapi és lovagi jelvények. Xi mas Xi menas (sem több, 
sem kevesebb) fölirattal. 

Elfogy az élet megfagy. Tirzo de Molina (Tellez 
Gábor) spanyol színműíró dolgozta tol (Ifi 10) Don Jüan 
cselekményét legelső, utána többen átdolgozták a darabját, 
Zamora, Moliére, Schiller, Puskin, Tolsztoj, zeneírással 
Mozart. Minden művelt nemzet irodalmában le van for
dítva „A sevillai csábító vagy a kővendég"; nagy írók, 
költők és művészek foglalkoztak vele, vad, hevülő élet-
ösztönével. 

A sevillai szép esték fölujitása a képzeletben, vissza
emlékezés a sevillai éjjelek bűbájosságára, édesen hat. 
Kiújul lelkemnek az öröme. A szívemen valóban sok 
szép emlék borong át Xem hagynak nyugodtan. Álmodok 
azokról az élő valóságokról. Az álomlátás nagy gyönyö
rűség. Az álom elröppent, a szivárvány színek eloszlottak, 
de kitörölhetetlen nyom hagyva . . . . 

.vy/. 
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A sevillai spanyol nőkről 
„A nő első kötelessége a szépség." 

Voltaire. 
„A quieo Diós quiere bien, en Sevilla le 
da de comer." 
A kit nagyon szeret az Isten, azt Sevillába 
küldi lakni. 

Spanyol közmondás. 

Senoriták, senorák. — Meg akartam nézni. — Nem sikerült. — Bikaszínkör, tizen
nyolcezer emberre. — Bikaviadal Krisztus tiszteletére. — Jegyváltás előadásokra. 
— A sevillai patiok. — Élő rózsák. — Tarka cserépfalak. — Házba járni tilos. — 
Csók az ablakon keresztül. — A világ legkaeérabb női. — Csengőn hangzó nyelv. 
— Elnyelik az „s" betűt. — Kicsi és nagy. — Az egykori szépség nyomai. — A 
szépség versenyén. — Mirtus koszorú. — Némely szívnek tág a kamarája. — Patio, 
mint ismerkedési alkalom. — Szeretnek és kiszeretnek. — Más éghajlat, más virág. 

>orábban5 az éjfél vasnyelvü megkondiüása után 
egy órakor hagytam el a San Fernando teret. 
Tehát nem az este, reggel. Tizenegy és egy 
óra között nem vettem észre a különbséget. 
A nap múltját és jövőjét összeolvasztottam. 

Nem csak azért tértem előbb csendes lefekvésre a teg
napról mára viradó éjjelen, mert a San Fernando tér 
pálmáiról leröppenő nyájas szellők ringattak álomba, 
hanem azért is, mert a világhírű Sevillában, a mandula 
vágású, a tüzet szikrázó fekete szemű szép senoriták-
és senoráknak, mondjuk a magasra fésült barna szép
ségek városában több nevezetesség van, több egyet-mást 
kell még megnéznem. Erre idő kell. 

Madridban hiában fogadkoztam, Sevillában újból meg
kísértettem a mások és a magam kedveért egy bika-
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viadalt végig nézni. Nem csak azért, inert a eorndán 
összegyűlve lehet látni a város szépeit, hanem főleg 
azért, mert valamikor, valamiként a nyomozó kínvalla
tásnak, ugy a bikaviadalnak is Sevilla, volt az ősi fészke, 
kiinduló pontja. Csak nem sikerült, mások kedveért sem 
bírtam végig nézni, ezt, a mi érzésünkkel ellenkező vad 
játékot, vérfürdőt, kegyetlen dolgot. Nem mulatság az, 
mikor az ember meg-megremeg. 

Szép, a renaissance ízlésben épült bikaszínkör, har
minc oldalas polygon, mely csaknem egészen uj, (1870) 
az átmérője 76 méteres. Elfér benne 18.000 ember, tehát 
valamivel nagyobb, mint a madridi, ha Sevilla ezidőben 
nem is fővárosa Spanyolországnak, de a legnagyobb 
Plaza de los toros-a van. Azelőtt a bikaviadalok leg
nevezetesebb helye volt, de mióta a bikacsordák vasúton 
szállíthatók, mégis csak Madridban vannak a leghíresebb 
bikaviadalok. 

Különös, hogy husvétvasárnapján, mikor föltámadott 
az, ki szelídséget tanított, jámborságot hirdetett, a 
sevillaiak éppen ezen a tavaszi legnagyobb ünnepen 
tartják a legünnepélyesebb viadalt. A székesegyház 
közelében van a bikaszínkör, oda látunk belőle, az 
ablakrózsára és Giraldára. 

Ha Spanyolország — mint untig tudva van — az 
ellentétek országa, akkor Sevilla kétszeresen az ellen
tétek városa. 

A népszínházakban 8 órától 11-ig éjjel, mindig lehet 
jegyet váltani, uj és rövid darabok megnézésére, ki és 
be törekednek, nézegetnek az emberek. Embere válo
gatja, kit és mit nézzen meg és hallgasson. Hosszú 
szünetet nem tűrnek, kézzel, lábbal, bottal zajt csapnak, 
míg a kezdést jelző harang megkondul. Manzanilla-bort 
hordanak a közönség között poharakban, táblákon. A 
sevillainak kedvenc itala ez. Ize, mint az almaboré, 
savanyu. 

Nem dolgozni, öltözködni minél díszesebben, kisétálni, 
mulatni, ez a sevillai nők szokása. Nem akarnak ausz
tráliai nők módjára a munka terhe alatt elfoiiyadni, éltük 
harmincadik évében meghalni. Itt is van patio, udvar, 
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mennyi, de mennyi! Milyen kedvcsen hanoik ez a szó 
annak, a ki ezekbe az oszlopcsarnokos, t\^erépvirágos 
rózsaligetkékbe, naranesudvarkákba - - a könnyű csipke
függöny felre tolva --- betekintett és azokban virág
szálat, élő rózsát, annyi leányosan finom arcot, sok széf) 
nő silhouettejét látta. Nappal, világosságtól beragyogott, 
este vörös üveg 
gömbü lámpák ál
tal világított he
lyek. Alacsony 

kerevetek. A be
menet, fénymá

zas, tarka színek
ben ragyogó cse
répfalak között 

van. A córdobai 
leírásból ismer
jük már ezeket a 
részben födött, 

vagy fölül telje
sen nyitott, virá
gos, kedves udva
rokat, tarka falu 
csarnokokat, me
lyek Sevillában 
néha egy sort ké
peznek a házban 
b e f e l é . AZ e g y i k A senora öltöztetése. 
patioból, elér a 
kiáradó, túlhaladott illat. A másikból hegedű által kisért 
gitárhang üti meg a fülemet. Látok félig nyitott ajkat, félig 
zárt fogsort, gyöngysort. Szép, szép, minden szép, de a 
szép spanyol nőknek, kár, hogy csúnya kezük van. 

Patio van Andalúziában mindenütt, kisebb városok
ban is láttam, de ilyen előkelően szépek, mint az élni 
vágyó Sevillában, sehol máshol. Zongora ó-divatu, uj-
divatu, hárfa s egyéb hangszerek, melyek jól kisérik az 
andalúziai méla dalokat. Késő éji órákban is hallunk a 
betolt ajtók, lebocsátott ablakredők mögött hangot, bizal-
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inas esti társaságnak - - Tertulia ele eonfianza - - cseve
gését. Xein a szerelmoskedést. vérlüktetést értem, mert 
az amornsa szülőinek a házába járni addig, mig fejkötö 
alá juttatja, tiltja a spanyol illemszabály, udvariasság*. 
Mindennek meg van a miértje. De a ház előtt gitárt 
pengetni, a szeretet után sóvárgó szívnek mélyén olyan 
dalt fakasztani, mely a másik szívet rezgésbe hozza, 
a sötétben az ablakhoz, az ajtóhoz lopózni, oda lapulni, 
kivenni szemből az álmot, helyette, lángoló, lobogó érze
lemben reménynek az álmát szőni, a rácson keresztül 
csókot nyomni a kezére, vagy azt kérni az ajakáról, 
egymás hátán emelkedve följutni az ablakig, szerető 
szavakat mondani, sugdosni a fülébe, az, az nagyon 
szabad. Hajtja, ösztökéli őket az ifjúság hevülete. Nem 
szeretnek bucsuzatlanul lefeküdni. A fiatalok eszmény
világa vérük lángolásában szárnyat ad az ifjúkor éveinek, 
jól tudjuk. Bejutván a fiatallány-, kívánatos testű szép 
asszony kegyeibe, szeretnek vetni, aratni boldogságot. 
Mi maradjunk a — kapuban. 

Az aranyozott vas rács kapu itt is megvan, szabadon 
lehet bekukucsálni, akárr/kettőt köhinteni, anélkül, hogy 
tolakodónak tartatnánk. Ők, — a világ legkacérabb női 
— téve-tagadva, maguk akarják, hogy lássuk őket, 
nézzük meg tehát a fénylőket, telt idomokkal ékes terem
téseket, mikor elbájoló varázst vetnek ránk, megállnak 
vagy jelentős sietséggel előttünk tovább haladnak. 

Az egyik, választékos Ízléssel öltözködő, tükör előtt, 
mely a csipkés ruháját veri vissza, őt magát, ki most 
tűzi feje búbjára a vörös szegfű csokrot, veszi azután 
kezébe a kokét mintájú selyem zacskót. Fekete hajából 
fehér gyöngy ragyog ki. Homlokán, a spanyol nők 
büszkesége honol. Éget szemének a sugarával. Fekete 
színű ruhája kiálltó ellentétben van az andalúziai nap 
sütésével. 

A másik, bodros tájfodru galambnak a lágy hangját 
hallom. Nagyon szépen, csengőn hangzik a spanyol nyelv. 
II. Fülöp mondása szerint „nagyon méltó arra, hogy 
Istennel beszéljünk vele." Sevillában többször használják 
a mássalhangzókat, mint az uralkodó kasztiliai spanyol 
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nyelvben, valószínűleg az arabos kiejtés szerint van ez, 
el is harapják szó végén az „s* betilt. 

Van a patioban, az édes anyja körül csöppködö 
kicsike, meg a nagyobbacska, virágzó fejlődésben, feslö 
bimbó és fejfátyolban járó kinyílt rózsa, végre a szirmait 
már hullató. Elvirul nyár alatt a legszebb rózsa is. El-
fonyadnak a karok, tél jön a kebelre tanyázni. Az anda
lúziai nőknek szívét hő nyár emészti. A hő nyárban 
sötét szemük csillaga villámot szór, vakit. Látomány 
számba megy az egynémelyik patioba való betekintés. 
A látott szebb alakokat, emlékezetem büvlámpája előtt 
most is végig járatom. Rajtuk virulás és élet volt, 
velők az a bizonyos ezer reménység, mely a leányoknál 
a szirmok hullatásánál fogy, fogy, fogy. 

Az ifjúság mesgyéjén jóval túllévő, sőt a Balsac 
korát is meghaladó nénikék, idős asszonyoknak a telt, 
szabályos arcán, fejalakzatán is fellelhetők az ős eredeti 
szépségnek a nyomai, de a tűz, mely másokat melegített, 
elhamvadt. Szépségük romokban fönmaradván, nem esnek 
nagyon kétségbe az idők múlásán. Nem akarok udvariatlan 
lenni, ha ki is hull a fog, nincs miatta csorba, tudják 
pótolni, szebbel, mint a kiszolgált valódi volt. 

A köznép is szép. Fajuknak a kiváltsága, vesztegető 
kincse. Könnyen kiforgatják valakinek az eszét. Spanyol 
nő, spanyol bor . . . naplómban maradt sok szép sor . . . 
Megtörténhetik azután, hogy „a vőlegény olyan malomba 
megy őrölni, melyben már mások is őröltek." Shakespeare 
mondja. No, de most a spanyol nők szépségéről van a 
szó. Ugy tudom, hogy a kaukázusi georgiaiak után, a 
déli napfény által megbarnított arcukkal az andaluziak 
következnek a föld összes szépeinek a versenyén. Ilyen 
bársony fényű fekete szemek pedig sehol máshol. Szívük, 
lelkük szemünkben. Csupa ideg és tűz. Halántékaikon 
huncutkákat hordanak, ők maguk . . . nagy hírüket 
igazolják. Eris almájával a kezükben, korán, ifjúságuk 
hamvas bájában övezi fejüket a mirtus koszorú. A forró 
vér, mennyi anyagot nyújt azután regényírásra, tudja 
mindenki, ki a spanyol irodalomban kevéssé is jártas. 

Nagyszerelmi asszonyok, akár a Chymai hercegné. 
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tíevülai no» 

rettek az emberek. 
Nézzük csak a mi 
fővárosi-, a vasár
nap délelőtti soka-
cl almainkról h í r e s 
utcáinkat. A sze
men keresztül szű
rődik az érzelem, 
mely megindítja a 
szívet, túlságba vi
szi az egymás sze-
retéséről szóló ke
resztény tanítást. 

Omne nimium ver-
titur in vitium, 

mondta a római, s 

Olthatatlan szenve
delmek. Szívek, me
lyeken egyszerre 
többen osztoznak. 
Peketefényü sze

mek, melyek belénk 
kapnak. 

Spanyolország 
a lovagregények ha
zája. Azután meg 
ki tehet arról, hogy 
némely szívnek tág 
a kamarája, többen 
is elférnek benne 
a jó emberek. Se
villa szerelmes vá
ros, a patio ritkás 
rácsa nagyon alkal
mas az ismerke
désre. Látni és lát
tatni mindig sze-

Spanyol nő. 
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igy a büszke, makacs, önfejű spanyol népnél — sok a 
tünet — igen gyakran megtörténik, hogy a kik egymást 
szívszorongva lestek, egymásba nagyon beleszerettek, 
meggyengülvén a szerelem heve, eljön a kiábrándulás 
s kijózanodva minden nagyobb megindultság nélkül ki
szeretnek egymásból, mielőtt életdráma járna nyomukban. 

A bizalom kapcsa széttörve, egymást meg nem értve, 
a kihamvadt szívek fenixként uj életre kelve, szerelmi 
szertelenségben, könnyen lobbanó vérrel, mással foly
tatják a szeretkezést. Novio, novia, uj ismeretség. Egy 
spanyol szólásmód szerint „az asszony olyan, mint a 
macska, azé, a ki gondját viseli/' A felhő termékenyit, 
elenyészik. Fölenged a ragasztó szer, mely közösségben 
tartott. „Mindenféle szerelemnek vége szokott lenni* 
mondja a magyar nóta. Tehát a szerelem is lehet hal
dokló. Talán jobb is az ekkép támadt különélés. Azt 
olvastam valahol, hogy az éjszaki és déli sarkot könnyebb 
összehozni, mint a házastársak. között a félreértéseket 
eloszlatni. Feleség, a férfi jogrészese, no de itt nem is 
mondják feleségnek. Választás bőven.1) Meggyalázott 
bamba férjek, sokat mondhatnának erről. Viszont a nők 
között, megalázott szívek. Szomorkodni nem tud ez a 
véralkat. Nincsenek egybeömlött könyek. Az idő, szív
sebüket hamar gyógyítja be. Ugy veszik a dolgot, hogy 
az erkölcstan tanítása, az, egy igen jó, szép elmélet, 
de a házasságtörések láncolatában a vér beszél a szen
vedélyes asszonyban. Vérben gyönyörködik ez a nép, 
vér hajtja, Andalúziában hevesebb vágygyal égve szeret
nek az emberek, mint bárhol máshol. Az élesztett tűz 
gyorsabban lobog el. A bűnös élvezet édesebb. Élnek a 
természet örök jogaival, kiürítik fenékig az asszonyos 
élvezetek kelyhét. A bűnre csábító pénz itt is csörög, 
nagyon csörög. Égetni való lélekkufárok lelketlen ember
kereskedése, élet szennye. Cseléddé teszik a lelket, 
színészszé az érzületet. 

Esendő emberek vagyunk, nem lehetünk másmilye-
l) Spanyolországban a férfi és nőnek számaránya csaknem egyenlő. Magyar

országban, Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, Németországban, Belgiumban 
több a nő, mint a, férfi. Angliában, Svéd- és Norvégországban jóval több a nő mint 
a férfi. Ázsiában és Ausztráliában több a férfi mint a nő. 
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nek, mint a milyeneknek teremtettünk. A bűnös fiatal 
teremtések, bűvös fényt lövelnek az életünkre, mikor 
bűvkörükbe bele kerülünk. Az Isten jósága és az em
berek szeretete adjon meg mindent nekünk! Gyónószék 
sok van a székesegyházban, a többi templomban is 
akárhány. A gyarlóság leszögezve, szabadulhat a lélek, 
kötelékéből. 

Más éghajlat, más virág. Itt harmatos arcpír, ott 
piros barnaság. A svéd- vagy norvég anya, nem engedné 
társalkodni hamvasszőke, rózsaszínű, kristály lelkű leányát 
a sevillai ártatlanabb jávai sem. Kinyitnák az ártatlanság 
szemét. Ott félénken ereszkedik le a napsugár az égről, 
itt tüzesen. Ott, rózsát termelnek a fehér leányarcok, itt 
tüzet villámlanak a női szemek, égetnek. Ezek nem 
mondják magukat hozzáférhetetleneknek, mint azok. 

Az erkölcsbíró, az engedékeny erkölcsi nemtörődést 
látva, mely szellemesen és előkelően lép föl, fejcsóvá
lással néz, mikor a tőrbe ejtett, gondatlan leány, fiatal 
anya, a szeretet mosolyával büszkén mutat a kicsikéjére. 
A kinek életet adott, annak útját nem vágja, sőt az 
anyaság érzése derűs boldogságban ringatja. így van ez 
jól és nem az emberek rossz fölfogása szerint. A XX. 
század jegyében másként gondolkoznak az emberek. 
Nem vitt erős harcot, mielőtt bűnbe esett. Mélyen érzett, 
kigyulladt a vére. Próbált valamit az életből. Bgyszer-
másszor megesik az, legjobb családbelieken. Hopp Fe
renc mondja, hogy „Spanyolország oly termékeny, hogy 
már a hajadonokat is csecsemők teszik boldogokká." 

Hivatlan a bíró. Ki mondhatná, miként van jobban? 
Igyen-e? régi tartós viszonyban, óvatlan pillanatban . . . 
mikor forrongott a vére, tekint szerelmi kalandjának 
élő emlékére . . . vagy, ha felütik fejüket az elkésett, 
kielégületlenül maradó vágyak, vagy, ha ezer panaszra 
nyilik meg az ajk, őszidei sóvárgással. 

Lélekbúvár, a „Karthausi* kitűnő szerzője mondta, 
hogy „egy morzsányi szerelem többet ér, mint egy má
zsányi ész." 

Cupidót szárnynyal de vakon festik. 
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A sevillai székesegyház. 
A Giralda híre. — Maravilla octava. — Széljelző. — Nöi hűség. — A legmaga
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áldozatkészsége. 

FT 
essze szól a Giraldának híre, büszke rá a 
sevillai. Vonatkozással, én is emlékeztem már 
róla az éjszaki vidékekről írt útirajzaimban, 
ezekben is, most egészen rátérek. 

Nincs abban semmi különös, hogy legelőbb 
a toronyról és annak tetejéről szólok, hiszen ezt látjuk 
meg legelőbb. A Giralda nagyon magas, sok hegy nem 
nő meg ilyen magasra a Dunántál. Maravilla octava-nak 
büszkén nevezi a sevillai nép a Giraldát. 

Miért hivják most Giraldának a sevillai székesegyház 
tornyát? A toronyszobornak arról a veleta giratoriájától, 
mely a torony tetejének forgó gömbjéről emelkedik. Girar, 
annyi mint forgatni. Jól ismerik ezt a szót az olasz girare 
igéből, a kik a váltókat szokták forgásba hozni. 

A Giralda négy méter magas, bronzból való szél
jelző, érc zászló. Giraldillo. A hitet eszményileg jelképező 
nőalak tartja kezében Konstantinnak győzelemre vitt 
Vértesi Spanyolország Portugália *« 
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labarainát A széljelző összes súlya 28 mázsa, mégis 
könnyen változtatja irányát minden kis szellőre a 114 
méter magasban. Ilyen toronymagasság, Spanyolországban 
nincs több. A széljelző, az avatatlan szemében jelképez
heti akár azt a női hűséget is, mely sok esetben köny-
nyen elforog. 

A Giralda, Sevilla formás szép leánya. A sevillai 
leányok, szeretnek hozzá hasonlítani. A sevillai asszonyok, 
azok meg a Giralda forgásához . . . 

Sevilla védszentjei. Velázquez festménye. 

A mester neve, ki a Giraldát 1538-ban öntötte, 
Morei Bertalan. Velazqneznek van egy szép képe az 
itteni Museo-provinciale-ben, a mint a Giraldát szt. Justa 
és szt. Rufina1) megvédik a viharban. Mind a két szent, 
a városnak a védszentje. Murillo, az meg Sevillának a 
nagy fia, kitől a városnak, kolostoroktól kapva, több 
képe van, az újfent emiitettem múzeumban magában, - -
a mely előtt a mester szobra áll — húsznál több. 

Fölmentem a toronyba, a milyen magasan csak 
lehetett s lenéztem a székesegyház 37 kupolájára, sok 

*) Ez a két szent, a Triana külvárosban bögrét árult. A monda szerint azért 
szenvedtek vértami halált, mert Venusnak nem akartak áldozni. 
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ívére és megszámlálhatatlan cifraságára. Ebből az egy 
toronyból láttam más hatvanötöt, százötven templomon. 
Sok szép templom, sok szép képpel, mesterek müveivel 
A Santa Cruz templomban van eltemetve Murillo. Tekin
tetemet körülhordozva, pompás kilátást élvezek a székes
egyház kőcsipkés tetejére, roppant anyagára, a nyolc 
külvárossal és 26 kilométernyi kerülettel birő egész 
városra, a város körüli gyümölcskertekre, a város pom
pás kőhídjára, mellette a három íves vashídra, melyen 
a vonatok keresztül szaladnak a folyón, közeli és távoli 
környékre, a messze fekvő hegyekre. Hol közelebbre 
vonom, hol meg távolabbra terjesztem ki a tekintetemet 
s igy minden a látóhatáromba kerül, Quadalquivir partján 
az Arany-torony, a bikaszínkör, a Santelmo kastély, a 
palacio-kertjei, dohánygyár, a Mária Lujza-díszkert, Alcázar, 
az Alcázar kertjei, Pilátus-háza, a córdobai kapu, a régi 
egyetem, kimagasodó több zárda, a városház, San Per-
nando tér s. a. t. elsorolni is sok volna, az egész várost 
jól látom. A mázas tetőkön reszketett a napsugár. Látom 
azt a két, magas gránit oszlopon nyugvó kőalakot, melyek 
az iUameda de Hérculest zárják. A sétány déli végén 
1574 óta áll az időbarnitotta oszlopfőkön Július Caesar 
és Herkules hatalmas alakja. Közelről is többször látjuk, 
mert a városi közúti vasút visz el mellettük. 

Most a toronyban, máshol, többször, svájci utamon a 
Rigin átéreztem Schiller szép mondásának az igazságát: 

„O eine edle Himmelsgabe ist 
Das Licht des Auges . . ." 

Van az ugy, hogy a jó szemet nem adnánk oda a föld
nek minden kincséért, csak azért, hogy megláthassuk 
vele a földnek kincseit. Nagyon sok van, élő, élettelen, 
gyöngy, igazi, meg ennél is szebb. 

A tornyot bizonyára nem azért emelték eredetileg, 
a XII. század végén a mórok, hogy azon keresztények 
mászkáljanak, menedékes utján VII. Ferdinánd föllova
goljon. Négyszögletes, minden oldala 15 méteres, a mi 
50 lábnak felel meg. Széles alapjával Sevilla főmoséja 
mellett állt az egykor, hogy annak erkélyéről müezzin 

27* 
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hliikvse Allah és Mohamed dicsőségét ájtatos, reszkető 
hangon. Aliitokig az a Geher nevű építő mester építette, 
a ki a nevéről elnevezett algebrát vagyis a hetükkel 
való számolást kitalálta. Olyan szentnek, tiszteletre mél
tónak tartották a mórok ezt az imatornyukat, mely 
négyszögletes alakjára nézve különbözik a többi mina
rettől hogy le akarták rombolni, mikor kiűzettek, (12-48) 
nehogy a keresztények használják. Még se tették, mert 
ha teszik vala, fölégették volna azon alkalommal az 
egész várost. Változnak az idők. A móroknak, római épít
mények anyagából kiépítette a tornyot Dsabir, híres 
építő mesterük. Még magasabbra vive, keskenyitették a 
tornyot, zúgó, szentek nevét viselő harangokkal, szám
szerint huszonöttel fölszerelték, most ezeknek az össz
hangja hirdeti a keresztények Istenének dicsőségét, 
„Vivos voco, mortuos plango," a miként egy latin vers 
mondja. Hívnak a harangok csakugyan míg élünk, el 
is búcsúztatnak az árnyékvilágtól azután, hogy kimúltunk 
az élők sorából. Ünnepeken összezúgnak, belebömböl a 
10.000 aranyba került, az 1588. évből való öreg harang. 
A szélsők, a falon kivül szabad levegőben mozognak. 
A kisebb harangok a saját tengelyük körül is forognak 
kocsi kerék módjára. Levegőben függve, bravouros dol
gokat visznek véghez a fiatalok, harangozáskor. Spanyol
országban az első toronyóra (1400) a Giraldán volt. Ezt 
a XVIII- század közepén egy másik váltotta föl Jósé 
Cordero szerzetes csinálta. 

Betérek a Santa Maria de la Sede templomba, imára. 
Az ajtóban, alázatos kis leányok, csoportban. Méltó isten
háza, magasan száll föl benne az ájtatos gondolat, a lélek 
megsemmisítethetlenségéről elmélkedem. Eszményi vi
lágba, ég felé emelődök. Már a külső nagyszerű, nagy 
arányú, művészien cifraságos kőfaragásoktól díszes, ka
pun ji ajtókról szóval a templomkolossz egész külsőjéről 
lehetett már következtetni a híres, sevillai székesegyház 
ékes voltára. Komoly és méltóságos a spanyolországi 
gót ízlés. 

Csakugyan kezembe kell venni az alaprajzot, hogy 
eligazodjak a nagy, valójában is grandé eathedrale-nek 
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nevezett, nyolcvan oltárral bíró székesegyházban, hogy 
megtaláljam az utazó könyvemben csillaggal jelzett mű
remekeket, a kereszténység eme egyik legnagyobbszerü, 
roppant tömegű alkotásában, mely egyúttal a gót építé
szetnek egyik legszebb és leggazdagabb, nagy időre 
szóló, nagy időkről beszélő élő hirdetése, mondjuk mú
zeum. 

A Sala Capitular, világhíres kincsgyűjtemény, benne, 
minden, hűen, korról-korra tükröz vissza a múltból. 

Mikor a székesegyház építését 1401-ben elhatároz
ták, egyúttal kimondották azt, hogy nagyon nagy legyen 
az, párja ne akadjon, sokan mehessenek oda a tanító 
szó meghallgatására. Igaz, hogy száz évnél tovább épí
tették, de meg is csinálták azt nagyon terjedelmesnek, 
sok részből állónak. Egy múlt századbeli utirajzíró, táv
latból nézve a templomot, hasonlítja egy fölzászlózott, 
sok vitorlás tengeri nagy hajóhoz, melyhez több uszályt 
kötöttek, a büszke magasságú torony pedig áll, miként 
egy erős árboc. Nagyon szépen lehet Spanyolország 
nagy templomairól1) írni, csak avatott toll kell hozzá, 
nem lehet egy útirajz szűk keretébe szorítani azt, a mi 
egy kötetet venne igénybe, mint például ez az építészeti 
leviathan,2) mely sokáig épült, nemzedékek számára 
készült. 

A templom kupolájával ugy jártak, mint a babiloniak 
az ő tornyukkal, vagy a miként mi a fővárosi szt. István 
templommal, csakhamar bedőlt a kupolája. A sevillai 
székesegyház kupolája 1507-ben összeomlott, mielőtt 
fölépült a templom. Ismételve is önmagába roskadt 
1888-ban, míg az öreg mór torony, rendületlenül áll. 
Azuttal, hogy ott voltam, építő állványok, torlaszok aka
dályozták a templom megnézését a maga egészében. A 

*) A római szt. Péter templomnak a térfogata . . . . 188.000 Q l á b , 
a sevillaié 121.845 • láb, 
a toledoié 84.456 • láb, 
a londoni szt. Pál templomé 61.200 • láb. 

A római szt. Péter templom közép hajójának a magassága 146 láb, 
a sevillaié 134 láb, 
a londoni szt. Pál templomé , . 100 láb. 

2) Leviathan, a Bibliában egy nagy tengeri állatnak, mesés szörnyetegnek 
a neve. Átvitt értelemben, hajóra, épületre és egyébre alkalmazható. 
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fölállított állványok homályában, eltűnik sok prizmának 
élszéle. 

Az anyag nem mindig engedelmeskedik az ember 
számításának, de azért öreg templom lett belőle, elfeke-
tültek a kövek az idő kormától Gót komorság ül az 
egész templomon. Most is állványokon dolgoztak egy 
nagy falrészen, csúcsíves magas ablakon. A régi épület 
is olyan, mint a vén ember. Mindig kell valamit segíteni 
rajta, támasztani, hogy magába ne roskadjon. 

Járok a fehér-fekete színű márvány nagy kockákon 
és gyönyörködöm az arányok összhangjában, a felséges 
kivitelben, a teherhordozó oszlopok erősségében, a 75 
színes és remek festésű, csúcsokban végződő ablakokban. 
Még 18 színes ablak. Az uj-szövetség rajtuk. Járok egyik 
hajóból a másikba s mind az ötöt megnézem, vigyázok, 
— mert csak néhány gyenge fénysugár — hogy el ne 
tévedjek a titokzatos homályban, a nagy aljzaton nyugvó, 
lépcsők magasán emelkedő, renaissance Ízléssel épült, 
szobros főoltárt veszem iránypontul. Az oltár hátlapja 
föltűnik, legnagyobb a kerek világon. A főoltár mögött 
a Capilla de los Reyesben, megnézem a szent királynak, 
Sevilla visszahóditójának s egyik védszentjének ezüst 
hamvvedrét, melyben az ő, a fiának Bölcs IX. Alfonznak 
és utóbbi nejének a hamvai őriztetnek. 

Nézem a mestermű képeket, mutatnak Murillot. 
Kár, hogy megfogta a szertartás tömjén füstje. Nézem a 
kórus székeinek faragványát, a dór Ízlésben pompázó 
trascoro-ban állva, elgondolom, hogy milyen ünnepé
lyességgel folyhat Itt le a semaiia sánta (nagy hét) szer
tartása, mikor 50.000, külföldet járó idegen jön ide és 
virágvasárnapján az érsek harangzúgás között pálmát, 
olajágat szentel, nagycsütörtökön olajt, ave sanctum 
oleum, ave sanctum crisma énekes szavak kísérete mel
lett, megáldja a kisebbszerü árbócfa nagyságú 2050 
fontos húsvéti gyertyát. Milyen szomorú hangon, nagy 
és megindító erővel búghat az 5000 síppal biró nagy 
orgona a Miserere-hez! Milyen nagyot harsoghat föl a 
húsvéti Resurrexit-hez ? Mély álmot aludt akkor az öreg, 
mikor láttam. Azt mondják, hogy ritkán szokott fölébredni, 



de ha fölverik az álmából nagy ünnepeken, belemorog 
nz ünnopélyes csöndbe, az istenfélő áhítat szavába. 

Egyedül álló af katholikus egyházban, hogy a főoltár 
előtt Táncoljanak. <\<régtől örökölt szokás szerint nagy
szombaton hegedűszó mellett, lágy hangon énekelve, kar-
táncot jár tizenhat. ÍJ -10 éves serdülő fin a főoltár előtt. 

Annak emlékére van a baile santo, hogy legyőzte a 
kereszt a félholdat. 

Rómát kivéve az egész katholikus egyházban sehol 
sincsenek ilyen nagyszerű templomi ünnepélyek, mint 
Sevillában, sőt egyben-másban fölülmúlják ezek a Ró
mában tartottakat. Mikor Űrnapja virrad, ünneplőben, 
legnagyobb díszben, talpon áll, valahány. Zúgnak a ha
rangok, bravourt csinálnak a harangozásból, kilóbáltatják 
magukat is. Összetörné magát, ha valamelyik leesnék. 
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Ego kígyóval, sok gyertyával, talán sehol olyan esengő-
bongó körmenet, mint itt. Ezrek és ezrek az'ünnepélyes 
menet utvonalán. ,.A spanyol életnek, érzés- és gondol
kozásmódnak alapszíne a katholieizmusr mondja Don 
Luis Coloma, neves spanyol író. A húsvéti, umapi hitéleti 
megnyilatkozásra, szinte elképzelem, a karácsonyfák mi
lyen ragyogással égnek. 

A képzelet szórnom hangulata sodor. Átadom ma
gamat és bűnösként szánom-bánom azt, hogy Sevilla 
műkincseinek, Murillo csodás alkotású képeinek, melyeket 
isteni ihlettséggel, mintha égi látomása után ihlettel tett 
volna vászonra a festő művészek nagymestere, olyan 
kevés időt szenteltem, pedig nincs egész Spanyolország
ban egy második város, Madridot se véve ki, a hol annyi 
műkincs volna, mint Sevillában. Annál többször néztem 
Bartolomé Isteban (István) Murillo ércszobrát, a Casa 
provinciai de Expositos előtt. Csupasz képű, jóságos 
asszony arc. Hosszú haja kétoldalt keretül szolgál képének. 
Széles csipke gallérja a nyaknál kissé nyitva áll. Térdig 
érő bő nadrág, addig érő szűk harisnya. Jobb lábát egy 
kőkockán nyugtatja. Mellette alacsony oszlop, ecsettel 
és vázlattal. A talapzaton csak a „Murillo" szó, hiszen 
ismerik a sevillai szegény szülők gyermekét az egész 
világon, a ki gyermekkorában a sevillai falakat tele 
rajzolta. A Ferenc-rendü szerzetesek kolostorának festett 
12 képe, alapította meg jövőjét, hozta hírnevét. 

Elvonultak lelki szemeim előtt legszebb alkotásai: 
Anunción, Concepción, Crucifixión, szt. Antal, szt. Tamás, 
szt. Rufa, szt. Justina. Arnyfolt sincs a tündöklő testükön. 
Valamennyi fényes csodaalakot elő lehetne számlálni, 
melyekkel a spanyol festőművészetet az idegen fölfogás 
alól fölszabaditotta. 

Murillo óta is sokan voltak Sevillában, „a királyok 
városában", a kik uralkodtak, parancsoltak, de ezeknek 
a neve, dicsősége, mint futó felhőnek az árnya tűnt el 
Murilloé mellett. Murillo ecsetjének kilencvenkilenc képét 
őrzi Sevilla. 

Utólag veszem csak észre veszteségemnek a nagy
ságát, hogy Sevillában több időt nem fordítottam a 
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tmm>ziieg mt ̂ festett vásznak megtekintésére, ele hívott 
az élet, lendülő szárnyán hordozott az életöröm, ember 
vairyok. küvetfvni a csábosán hívó szózatot ellent nem 
állhattam, iiiHitenL gyűjtöttem az örönivirágokból a 
mennyit csak koszorúba köthettem. Elszáradt az, időköz
ben, dt* a hatása ntég most is fölttjitja a régi emlékeket. 

Ezen kis kitérő után megyek vezekelni. 
Az olilalkápolnákat sorra nézni nem győzöm. Napok 

kellenének hozzá, hogy mindent csak fölületesen nézzünk 
meg. A királyi kápolnának oltárán, a szent király, ezüst 
trónján ül a sevillai Madonnának aranyszálakból van a 
haja. feje fölött a világ legnagyobb smaragd köve. Egyik 
szent király (IX, Lajos francia) ajándékozta a másiknak. 

A keresztelő kápolnában nézem dicső Murillonak 
szt. Antal híres képét. Függöny őrzi, fölhúzzák. Elragad
tatva néz a szent férfin az előtte megnyíló égre föl, a 
honnét az angyalsereggel körülvett kis Jézus közeleg 
felé. Szénié, érző lelkének a tükre. Szóval nem lehet 
azt kifejezni, a mit a kép mond. Fölülmúlta magát a 
mester. Ujjainak hegyében művészet rejlett. Ha csak 
ezt a képet festi meg s nem többet, halhatatlan lesz 
vala. Gauthier Teofil, a híres utazó, francia költő és 
bíráló, a ki maga is festő akart lenni, azt mondotta erről 
a képről hogy ra festés varázsa ennél tovább nem 
mehet, ez a képírás végső szava." Zádori János jeles 
magyar utazó is igy vélekedik, mikor azt mondja, hogy 
??Murilloban a keresztény festészet tetőpontját érte el." 

Valaki a festett szentnek fejét kikanyarította a 
vászonból és ellopta. Nagyon előre haladt a tolvaj mes
terség. Nagy hajszára, a kép Amerikából visszakerült. 
Helyére illesztették, nem is látszik, habár nagy kár, a 
mű becsére nézve. 

Ennek a híres képnek méltó párja ugyanattól a 
mestertől, ugyanebben a templomban, egy oltáron van. 
Gyermeket vezető őrangyalt ábrázol. Szeretet ragyog 
szemében. Nézek egy másik képre, az is angyalt ábrázol, 
legyezővel, csipkekendővel, hajtűvel van rajzolva. A 
nagy templom egy kis oltáránál csendes misét olvas a 
pap. Minden csendes, csengetyü se szól sanctuskor, ur-
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fel mutatáskor. Mellét veri jobb kezével a gyermek, ki 
a papot kiszolgálja. 

Elolvasom a templomban sírfedölapokon néhány 
nevezetes embernek a síriratát. Egy-egy sírkő már ma
gában mestermü. A székesegyházban, főoltár mögött, 
lovag öltözetben nyugszik szt. Ferdinánd spanyol király. 
Minden évben egyszer megmutatják. Padilla, egy másik 
királynak meg a kedvese nyugszik itt. Erény mellett a bíin. 
De bűn-e a szerelem ? ha igaz érzésből fakad. Az erkölcs-
tanítók szigorúak, mi ne legyünk azok. 

Mutatják a szentély remek művű, nagyszerű kivitelű 
feszületét, a nagyobb sekrestyében több, 500 -600 éves 
misemondó ruhát, a város kapujának ezüst kulcsát, melyet 
Sevilla bevételekor szt. Ferdinándnak adott át Axataf. 
Magyarázzák, hogy az a jámbor óhajtás van a kulcsra 
írva, hogy „engedje Allah örök időkre az Izlám uralmát 
ebben a városban." Allah jó, Allah nem engedte. Jól tette. 
Mutatnak egy keresztet abból az első aranyból, melyet 
Kolumbus hozott a felfedezett Amerikából. 

Megnézem a kőlapot, mely Kolumbus dicsőségét 
zengi a templomban: 

„A Castilia y a León 
Nuovo mondó dio Gólon/ 

Kasztiliának és Leonnak, uj világot adott Kolumbus. 
Mondhatjuk, az egész óvilágnak, egy újvilágot. 

Múzeumi leltárt kellene összeállítanom, ha minden 
remekművet vagy történelmi nevezetességet, mely a 
sevillai székesegyházban van, csak fölemlíteni akarnám. 
Kincset érnek a templomi drága fém, nemes érc ékszerek. 
Az urnapi szentségtartón két értékes gyöngyön kívül 1300 
gyémánt van. 

Manap már a főtemplomokat is nagyobb egyszerű
séggel csinálják, századok sem töltik meg azokat kin
csekkel ugy, mint a miként a spanyol székesegyházakban 
zsúfolásig vannak azok. Az itteni templom kincstár világ
nevezetesség. Nem templom, múzeum ez. 

Minden kornak megvan a maga jellege, minden szá
zadnak a maga különlegessége. A vallásos korban, világ
hírű templomokat épített Spanyolország. Itt-ott, düledeznek 



is már ezek, de az utánzások korszakában ínég' sokáig 
fogják hirdetni Isten dicsőségét a jámbor emberek ál
dozatkészségét. Andalúzia népe nagyon vallásos. Bizony
ság erre örök időkre a nagy templom. 

Kihagyom a remekművű székesegyházat, de csak 
azért hogy ha időm engedi, abba ismét és Ismét vissza
térjek, és megnézzem este, mikor az égre fölszáll a hold 
s fényesen világítja meg a falból kinőtt ékességeket, az 
éjféli sötétségit íveket. Szép a grandiosa majestas 
valóban, mikor a templom külsejét a költői holdfény 
kékes szinti ragyogással vonja be. A körvonalak majd 
világlatba helyezve, majd meg homályba vannak sül
lyesztve. 

Megnézem futólag a székesegyház nyugoti oldalán 
a eórdobaiboz hasonló zárdauclvart a Patio de los Xa-
ranjos-t Találok abban egy magában szomorgó, szótlan, 
kistermetű embert, lütyögős a bő kabát rajta. Idős bácsi, 
nagy gyűrűkkel, annál kisebb életörömmel. Ezüstgombos 
botjával a cipője orrát ütögeti, azután koppant egyet 
vele a márványon. Talán tervez, gondolkodik. Xem 
tudom ki? honnét jött? Sose láttuk, sose látjuk egymást. 
Alkalmas hely a narancs illatos udvar, melyben a csend 
és béke honol, idegek megpihentésére, a látottak föl-
jegyzésére, terv készítésére, hova menjünk, tovább mit 
nézzünk meg. 

•YY \ 



XLIX. 

Sevilla némely nevezetessége. 
A Lonja-ház. — Kupecok tanyája. — Kolurnbus szobra. — Nevezete? okmányok. 
— Pilátus-ház. — Tornác jáspis oszlopokkal. — Kálvária. — hA(^ emberek talál
kozója. — Murillora büszkék. — Főuraink tanulhatnának. — A világ legnagyobb 
dohánygyára. — Jó szivarkák. — Ötezer mimkásnö. — Csúnyák és piszkosak. — 
Spanyol pénzegység. — Leírás látatlanban. — Arany-torony. •— Erdeke? séta. — 
Vasúti csomópont. — Hemzseg a sok idegen. — Sevilla legszebb sétányai. — Uri 
nép. — Az andalúziai kék ég alatt — A Bourbonok fényűző gazdagsága. — A 
palotában drágaságok. — Megcsodálni való fák. — Égö színű virágok. — Rózsák 
télen. — Legszebb kameliák. — Örök tavasz pompája. — Közmondás Sevilláról. 

— Nemzetközi város. — Boldog, a ki itt lakhatik. 

f székesegyház keleti oldalán van Sevilla leg
szebb renaissance-a, a Lonja-ház, melyet előbb 
tőzsdének használtak. Kupecok é-s kereskedők 
előbb a székesegyház ajtaiban és csarnokaiban 
bonyolították le üzleteiket, mint hajdan a jeru

zsálemi templomban, a honnét őket Krisztus kikergette. 
II. Fülöp az ittenieket terelte a tőzsdére. 

A Lonja-ház udvarának közepén, a kútnál, Kolurnbus 
szobra áll. Sok szobra van Kolumbusnak Spanyolország
ban, de az örök emlékét, ő maga emelte a spanyol nép 
szívében. A Lonja-házban Magalhaes, Fernando Cortes, 
Amerigo Vespucci és más jeleseknek az eredeti, rég 
elsárgult írás-okmányai üveg alatt láthatók, Kolumbusnak 
Isabella királynővel váltott eredeti levelei, Cervantesnek 
is egy írása. Nevezetes az a jelentős irat, mely szerint 
Kolumbusnak előbb az inquisitio előtt kellett igazolni 
azt, hogy az uj világ felfedezése már az ó-szövetségben 
meg volt jövendölve. 

Az érseki palota mellett éjszaknyugotra csavarodok 
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és tömkelegszerü árnyas utcákon — több házon itt is 
ott van az összeszáradt virágvasárnapi pálma — s víz-
zöld színű házak mellett eljutok a Pilátus házához. Elibe 
érve, látom, hogy kastély bizony az, a szebbek és neve
zetesebbek közül való, Medinacelli herceg tulajdona 
ezidőben. Pompás, széles, kupola alatti lépcsőzete van. 
Tele van a Pilátus-ház Ribera, az egykori nápolyi al
király által összegyűjtött régiségekkel, képekkel. Bizo
nyára vitt, a mit vihetett, hozott a mit hozhatott. 

A XVI. század első harmadából való háznak neve, 
azért Pilátusról, mert a tulajdonosa egy spanyol grand, 
— valószínűleg Don Fadrique de Ribera — a Szentföldön 
jártában Jeruzsálemben is megfordult s két év multán, 
mikor visszajött, elrendelte, hogy Pilátus házához legyen 
az övé hasonló. Alig hiszem, mert a Pilátus háza bizo
nyára római épitkezésü volt,, mig ez, mór Ízléssel van 
vegyítve, karcsú oszlopokkal, falak és a mennyezetnek 
díszítésével mást mutat, de azért renaissance tervben, 
98.000 D láb területen a mór kivitel fölötte érdekes. 

Az udvart keríti egy 24 íves tornác jáspis oszlopokkal, 
melyek egy második emeletet hordanak. Fehér márvány 
színében ragyog minden. Udvar közepén egy szökőkút 
Janus isten mellszobrával, delfinek hányják a vizet. Mit 
keresnek az udvaron görög istennőknek szobrai, azt 
mondja meg az, a ki ezeket a Pilátus házába hozta. 

Mások szerint a kőtuskótól vette a ház a nevét, 
mely utánzása annak, a mely Pilátus házában volt és 
a melyhez kötötték Krisztust megostorozás végett. A 
második emeleten, melyre föl, pompás lépcsősor visz, 
Krisztus szenvedésére vonatkozó kidíszités. Talán onnét 
is a neve Pilátus házának. Egy fölfordított hamvvederben, 
állítólag a Nagy Sándornak a porai voltak. 

Pilátus házától vezettek egy kálváriái állomás-sort 
Éjszaknak föl, a városból kifelé a Tagarete-patakon át 
egy kápolnához. 

Nagy könyvtáráról is nevezetessége van az egykori 
Alcálai hercegek ezen házának, melyben jeles emberek, 
jelentős nyereségei a tudománynak, irodalomnak és mű
vészetnek fordultak meg, közöttük Céspedes és Cervantes. 
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Olyanféle ház ez, mint Rómában a Borghese villa a Porta 
del Popolo közvetlen közelében. Sevillában, is, a nyilvános 
muzeumok és templomokon kivíll sok magán mügyüjte-
mény van, főleg festőmüvészeti és szobrászati tárgyak
kal. A legszebb magán gyűjtemény a Hospitál de la Ca-
ridad, Montpensier hercegé a Telmo palotában és Don 
Manuel López Cepero-é. Utóbbiban van mintegy ezer 
szám, közöttük tíz Murillo kép. Büszkék, az itteni Juderiá-
ban (zsidó negyed) született világhírű mesterükre. 

Magyarország gazdag főurai, — a kinek nem inge, 
ne vegye magára — tanulhatnának ezektől a főuraktól. 
A művészeti kincsek gyűjtése és azoknak közszemlére 
állítása által terjeszthetnék a műveltséget, gyarapithat-
nák az ismereteket az ország különböző részein. Mostani 
kedvteléseiknél, hivalkodó ragyogásuknál, áldásosabb 
dolog volna az. 

Közúti vasúti kocsira ülök s megkerülöm a várost, 
hogy a Quadalquivir partjára jussak friss levegő szívásra. 

Vámos, menjünk. 
Útba ejtem a világ legnagyobb dohánygyárát, mely

ben előbb, mig a gyarmatokból hozták, két millió font 
dohánynál többet dolgoztak föl évenként. Most aligha van 
már annyi havanna-dohányuk, de azért én még olcsó 
és jó szivarkákat szívtam ottlétemkor, sőt itthon is egy 
ideig, a mig tartott. A legfinyásabb igényüeket is kielégí
tették azok. Egész várkastély ez, 37,000.000 reálba1) 
került a kétemeletes barokk épület. Úgy néz ki, mint 
egy királyi palota. Nagy, spanyol kőkorona terpeszkedik 
a homlokzaton. Ránézve, azt gondolnók, még olyan 
hatalmas a spanyol király. Végig menni a 185 méter 
hosszú, 147 méter széles fal mellett, megnézni a három 
udvart, beillik sétának. Déli hőség volt, mikor a jobb-
módu sevillaiak egytől négyig alusznak. Tüzelt az anda
lúziai nap. Fölszállt a hőmérő októberben is 40 (C) fokra. 
Mennyit csötlik-bötlik az ember, utón, azt csak az tudja, 

*) Reál, V20 része a piasternek, vagy a miként itt nevezik, a piastrának, 
(lap, ezüst lap) mely 4 kor. 75 fillér a mi pénzünk szerint. Most peseta a spanyol 
pénzegység, mely a frankkal volna egyenértékű, ha jobb lábon állna Spanyolország. 
Peseta, a pesonak vagy piastrának Vs része. Peso, annyit jelent mint teher, súly, 
nehézség. Peso duro, annyit jelent, mint spanyol piaster. 
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a ki járta déli országok városait. Jó, hogy a fáradtság 
elmultával, jó emlékezés marad vissza. 

Déltájt volt az idő, már nem mehettem a dohány
gyárba, de láttam kijönni az ötezer tabacaját, a dohány
gyári munkás leányokat és asszonyokat, a kik ebben 
az épület rengetegben találják meg kenyéradó munká
jukat. A soruk elvonulása eltartott fél óráig. Szinte 
éldelték a levegőt a rosszul szellőztetett szobákban való 
félnapi tartózkodás után. 

Elképedtem. Nem hittem, hogy Sevillában vagyok. 
Annyi aszott testet, ráncos képet, sápadt arcot, öröm
telen szemet kórházban sem láttam sehol. Többen piszkos 
bögrét szorongattak a kezükben. És szorongatják, nem 
hagyják. Pályázó bőven akad minden darab kenyérre, 
egyik alig hullatta ki azt a kezéből, utána kap a másik. 
Egyelőre elmúlt a kedvem a dohányzástól, látva az 
agyongyötört alakok összezsugorodott kezeit és a sok 
szennyet, mely rájuk tapadt. Szinte megfertőztették a 
levegőt, a merre csapatuk járt. Mentek haza, munkájuk 
egész csomó gyereknek, tehetetlen öregnek a kenyere. 
Szegény szivargyári nők! 

Utólag örültem, hogy a dohánygyárban nem voltam. 
Már az, a mit láttam, árny volt azokhoz a fényképekhez, 

melyekről máhsol szóltam. 
Pedig némely, szunyogocskát 
elefánttá fölfujó, vagy idegen 
mankók segedelmével bicegő 
utleíró szerint, a ki látatlan
ban ír, vagy csak másol, 
gyönyörűek a cigarrerák, 
dohánygyári munkás leányok, 

kurta szoknyában jár
nak, a cigarrera, mind 
megannyi grácia. Nem C 

igaz a 

Az Arany-torony, 

Szemem a mázas 
cseréppel födött Arany
tornyon akad meg a víz
partján. Aranyból ugyan 
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nincs semmi a tizenkét sarkos, egymagában álló vaskos 
tornyon, de azért a XIII. századból eredő, Caesar tor
nyának a helyén álló építkezés, érdekes. Felsőbb eme
letein erkélyek. 

Eredeti célja az volt, hogy erőssége legyen a mór 
Alcázarnak. Később Kegyetlen Péter, a terjedelmes 
toronyba hordatta kincseit, őriztette rabjait és tartotta 
megunt szeretőit. Kolumbus kincseit meg Katholikus 
Ferdinánd őriztette itt. Végre még azért is viseli az 
„arany" nevet, mert az a tizenkét gálya, mely évenként 
innét Portobelloba járt, tizenöt pedig Vera Grúzba, itt 
a toronynál ontotta magából a hozott kincseket. Most a 
kikötő kapitánysága székel az Arany-toronyban. 

Érdekes séta esik a Tőrre del Oro táján, mert át
ellenében, túlparton köt ki a legtöbb hajó, forgalmas 
hely. A vitorlás nagy hajók, tengernek a közelségét 
sejtetik. A parton annyi áru van fölhalmozva, mint egy 
tengeri kikötő városban. A szabályozott „nagy folyó" 
hozza és viszi a kincseket óceánról óceánra. Mint az 
országnak egy hatalmas karja, gyűjt és szór; Sevilla 85 
kilométernyire van az anya-tengertől. Cadix egyszer 
fölülmúlja kereskedésben, másszor annak fölébe kere
kedik, különösen most, hogy az andalúziai vasutaknak 
csomópontja lett. Vas és víz, kelnek versenyre egymással, 
melyik lendítsen nagyobbat Andalúzia kereskedelmén. 
A vizet Sevillán alól szabadra tették, a sok malmot, 
melyek gabonát őröltek, olajat sajtoltak, eltávolították; 
ezekből ezer meg ezer van Córdoba és Sevilla között a 
Quadalquiviren. Meghozzák a hasznot. A sínek, utat 
nyitottak a hegyek tömegén át. 

A város bármely részéből az Arany-toronyhoz és a 
folyó partjához könnyű szerrel jutunk el közúti vas
pályán. Hemzseg erre a sok idegen. Látni a világ minden 
tájáról embereket. Látok vörhenyes színben játszó arany
hajat angol ladyn. Utazó ember nem kerülheti el Sevillát, 
ha Spanyolországban jár. Andalúziát büszkén nevezi a 
sevillai „a legszentebb Mária földjének." 

A piszkos vizű folyó partján s annak közvetlen 
közelében vannak Sevilla legszebb sétányai, a víz, üdén 
Vértesi Spanyolország Portugália ^° 
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tartja mindig a levegőt. Gyönyörködöm az égbolt azúr 
tisztaságában, érzem a víznek csodálatosan vonzó hatását. 
Nézem a vízen a lapátnak ütemben kezelését. Nem 
sietek, maradozok szívesen, hiszen Sevillában az éjfél, 
az nálunk csak kilenc óra este. 

A Paseo del Cristina és a Paseo Santelmo, látogatott 
pompás sétahelyek. Sudaras fák, árnyukban sétáló gyö
nyörű manolák. Legyezőjével hüssiti magát egy nagyon 
kecses. A Paseo de las Delicias, közvetlen a folyó partján 
a legpompásabb, aféle Chanips Blisée, hintókon erre 
kocsikázik estende, napnyugtakor a sevillai előkelő világ, 
g;ente de buen tono, lóháton és gyalog nagyon sokan. 
Érdemes látni a hosszúkás arcú sevillai szépeket az 
andalúziai kék ég alatt. A címeres hintókban, melyeket 
olykor öszvérek vonnak, érdemes látni a fényes ábrázatú, 
nagyméltóságot viselő vezető embereket, férfi világot, a 
választékos no világot, feltűnően szép asszonyokat, velük 
az aranyifjú, kedves arcú gyerekeket, ninokat, ninákat. 
Látok egyet köztük, szegényke, viseli magán a vérsze
génységnek azt a bizonyos színét. 

Kieresztik a suhog^ót, a kocsik elröpülnek. Figyelik 
többen a ló hajtását. Én, az őrült nagyzolást. Pénz van 
sok és kevés, de soha sem elég, mondta egy jeles pénz
ügyminiszterünk. Schwab 0. H.-.a Carnegie-Morgan acél
gyár igazgatójának az évi fizetése ötmillió dollár volt, 
mégis megbukott — a szegény. 

Álomlátás a legelevenebb, legragyogóbb Sevillában. 
A sétányon feltörekvő néprétegek, fürge, gummitalpu bér
kocsikban is. Látom sok változásban a kétrétbe hajtott 
sevillai vállkendőt, finom, vékony, színes. Selyem rojtjai 
térdig csüngnek le. Látok elvétve virágos kalapot, selyem 
blúzt. Kár, hogy a világdivat mindjobban kiszorítja a 
nemzeti viseletet. 

A Bourbonok fényűző gazdagságát hirdeti a Santelmo 
(san Telmo) igen díszes főhomlokzattal biró, királyikig 
berendezett tornyos palota, toronysarkokkal. Terjedelmes 
kertje valóságos földi paradicsom. Montpensier herceg, 
királyfi, II. Isabella sógora a palota ura. 

A palotában drágaságok, a világon legszebb s az év 12 
28* 
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hónapját ábrázoló gobelinek, egyebek. A kertben mes
terségesen készült barlangok, tizenkét sevillai jelesnek 
a kőszobra. A fák, megcsodálni való szép törzsek. A 
buja, kövér növények, égőszínü virágok meglepetés 
számba mennek. 

A díszkert egy része a város tulajdonába ment át 
ujabban és Mária Lujza nevét viseli az infánsnő aján
dékozásából. A park nem olyan mint nálunk, melyben 
télre, csak egy halom levél marad. Ebben, télen is 
pompás rózsák virulnak, olyan kaméliák, milyeneket 
csak ez a föld hozhat létre, melyen a jácintok már 
januárban virítanak. Andalúziában, különösen Sevillában 
nagyon szeretik a virágokat, gonddal ápolják. Örök 
tavasz pompája. 

Láthatjuk az eddig mondottakból is, hogy Sevilla, 
Andalúziának méltó fővárosa és annak dacára, hogy sík 
földön fekszik, megáll róla a közmondás: „Quien no ha 
visto Sevilla, no ha visto maravilla." A ki nem látta 
Sevillát, nem látott csodát. Valóban csodás város Sevilla, 
nevető. Legbeszédesebb emlékeim onnét vannak, leg
élénkebben szólanak. Fehér városa a világnak, Európa 
nemzetközi városa. Van itt műkincs halomszámra, világ
kereskedés, nagy múlt, népélet, szemek tüze. Boldog a 
ki egész élete során az örökké mosolygó Sevillában 
lakhatik. Én csak délibábot láttam benne, melyet elhajtott 
előlem az első kósza szellő. Vajha még egyszer az 
életben oda kerülhetnék! Gondolatnak is mámorositó, 
de tervet nem épitek, álmot nem szövök, mindent leront 
a nagy távolság és az arasznyi földi lét, a könyörtelen 
bizonyossággal közeledő vég. 

á f 
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A sevillai Alcázar. 
Híre messze szárnyal. — Kívülről nem mulat. — Semmi sem állandó. — A 
romok helyére. — Állat az emberben. — Toldották, foldozták. — Uralkodók laktak 
benne. — Lakodalmat tartott. — Padilla kegyencnőről. — A Követek-termében. 
— Négy halálfej. — A ki önmagát elitélte. — Ölt és öletett. — Mikor bűnös 
vágyának nem engedtek. — Fölírások, mondások. — Ürességtől konganak. — A 
Leány-udvar. —• Milyen élet volt itt! — Baba-udvar. — A mórok művészi érzéke. 
Az ablakból kukucsáltak. — Tudják, mi a szép. — Az Alcázar kertjében. — 
Padilla fürdői. — Ittak a vizéből. — Megfelelt. — Boldog volt-e? — Esőt rögtö
nöztek. — A szultana fürdőjénél. — Kertész lányka mint Ariadné. — A mit a 
pompavágy kieszelt. — Veszek róla képeket. — Az utolsó sétán. — Ha Magyar
ország nem volna. — Csak egy Sevilla van. — Spanyolország gyöngye. — Nincs 

toll. — A kit Isten szeret. — Szeretnek. — Nem lehet. 

W%S*Ö^'3 *^* szenteltem a híres székesegyház leg-
^^^U, közelebbi szomszédságában levő Aleázarra, az egy-
^M^ kori sevillai szultánok kastélyának a tüzetes 
^M^Ő megtekintésére. Voltam benne és a kertben a 

nap több szakában, mikor a városban a falak 
sütőkemencék módjára sugározták ki a hőséget, hűvöskor, 
mikor eltikkadás után föllélegzünk. Lázas kíváncsisággal 
néztem. 

A sevillai Alcázarnak híre csaknem olyan messzire 
szárnyal, mint a granadai Alhambráé. 

Minden Alcázar között a sevillai, az egyik legneve
zetesebb, mór építészet szempontjából. Kívülről ez se 
mutat. Fala, miként csontár őrzi az édes gyümölcsöt. 
Azért olyan ép, szép, mert 1857-ben javították, helyre 
állították. 

Országok keletkeznek, hatalomban emelkednek, 
azután romba dőlnek. A világtörténelem tanítja, hogy 
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semmi sem állandó a földön, de ha egyszer a hatalom 
egy alkalmas földdarabot talált melyen építhet a nyomá
ban keletkezett másik hatalom sem engedi ki azt kezéből. 

Ezen a helyen, melyen most az Alcázar áll, római 
állami főtisztviselő (praetor) hangoztatta Hispalisban egykor 
parancsszavát. Talán éppen ezen a helyen állott Július 
Caesar palotája. 

A római nemesek által lakott Hispalis, Betica tarto
mánynak volt a fővárosa. A Quadalquivirnek a neve 
ugyanis Betis volt. 

A gót uralom megdőlése után, a római romok helyére 
építették föl a mórok, királyaik számára ezt a kastélya 
mely beillet várnak is. 

Két századba nyúlt be a Djalubi, toledoi építész 
terve szerinti Ibn Jakub Jussuf szultán féle 'alkotás, 
melynek alapkő letétele 1197-ben volt. 

Mikor készen volt a királyi palota, elfoglalta azt 
Abd ur Rámán Anassir Lidin Allah. Innét szórta sugarait, 
a hatalom napja. Időfolytán, kevés fiiján ez a palota is 
összeomlott, és a mi belőle fen van most, s a mit keresz
tény és mór építészek terve szerint mór Ízlésben hozzá 
építettek, az a Kegyetlen Péter, (I.) Kasztilia és León 
királyának az alkotása, ki a XIV. század második 
felében itt ütötte föl — alattvalóinak nem éppen nagy 
boldogitására — székhelyét, a hol rejtve űzhette kegyet
lenkedéseit. A világtörténelem embertelen alakjainak 
egyik legbőszültebbje volt, állat az emberben, miként 
mondani szokás.- Calderon, a testvérgyilkosról írt szín
művében, jellemző színekkel festi. 

Péter király, innét-onnét összehordatta az építésre 
szükséges becses anyagot. Régi időben ugy ment az, 
hogy a ki erősebb volt, vihetett a gyengébbtől, rabolt. 

Toldották, foldozták századokon át, azután is az 
Alcázart, melyben tartották a keresztény uralkodók is 
a lakhelyüket, fölállították trónjukat. 

Az Alcázar ujabb keletit, kevésbbé érdekes emeleti 
részében, mely nem ősi eredetiség!!, II. Isabella exkirálynö 
is lakott, a ki Sevillának a „la invicta" meg nem érdé-
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melt címet adta abból az alkalomból, hogy 1843-ban 
Espartero, hasonlóképp exkormányzó ostromának könnyen 
ellentállt. Ezen részekben Krisztina, kormányzó királyné 
is lakott. A földszinti részeket csak ünnepélyes alkal
makkor használják most. A 77 helyiség arra különös
képpen alkalmas. 

Az Alcázar. 

Mikor a Kasztilia és León királyság európai nagy
hatalommá lett és a mór uralom után előtérbe lépett a 
mi keresztény katholikus vallási, Katholikus Isabella 
kápolnát építtetett az Alcázarban. V. Károly császár, a 
ki Portugáli Isabellával lakodalmát tartotta a Követek 
termében, átváltoztatta a Leány-udvart, melyet Patio de 
las Doncellasnak1) neveztek. A négyszögletes épitkezés-

l) Doncella ~- szűz, kisasszony. 



A Követek terme, 
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nek csaknem a közepén van a Leány-udvar, ennek a 
közepén pedig ugrókut van. Az udvarban meg mellé 
kertet ültetett a császár. Később ásták meg a nagy 
kertben a halastavat. Jött azután a tűzvész, mely ham
vasztott, ezt követte még a múlt század második felében 
is az újfent említettem kijavítás. 

Mint a mikor idegen hang vegyül a szoba, meg-
ismerszik az Alcázar egyik-másik alkotásán, hogy nem 
eredeti mór izlés az. A formáknak nincs meg az az 
Izgató bája, A spanyol művészet történetében, nagy 
szerepet játszanak a mórok. 

Mindezekből láthatjuk, hogy a sevillai Alcázar, nem 
az az igazi Alcázar, mint a milyet, imahely, fürdő és 
háremmel az Alhambrában találunk, de nagyon érdekes 
azért ez az Alcázar, mely a granadai után legszebb 
arab-mór épület az egész országiján. Némelyik falán, 
a kőcsipkék aranyozása ujabb ragyogású. Arab szőnyeg, 
arab csipke, kőbe faragva, finoman metszve. Az arab-mór 
építő és díszítő stíl remeke. Legapróbb részleteknek leg-
mesteribb alkotása, türelem munkája. Szemem belezsibbad 
a sokalaku vonaljátékba, az arabeszkek kuszált fona
dékába. 

A többi falak is, mintha keleti színes szőnyeg volna 
rájuk terítve, apró, finom rajzmintákkal, vonalakkal, 
végtelenbe menő arabeszkekkel. Megrészegül a szem, 
ha követni akarja a finom, színes vonalakat, melyek 
fehér, vörös, kék, zöld, arany színekben húzódva, töm
kelegben végződnek. Se eléjük, se végük, mint Allahnak. 
Minden terem más és más meglepetést tartogat. Neve 
se maradt meg azoknak a művészeknek, a kik az apró 
részleteken dolgoztak, szemfárasztó munkájukkal reme
keltek. Itt áll a mű szem előtt, mint a teremtés munkája, 
csodáljuk, de az alkotót nem látjuk. 

A magasba húzott, védő szövetbe burkolt üveg 
anyagú csillárok, bizonyára ujabb keletűek, formájuk 
későbbi korra vallanak. 

Mikor kívülről az Alcázar csupasz falait, régiséget 
mutató sároktornyait látjuk, nem gondolnánk, mennyi 
dísz van belől. A mór, a belső életnek épített, nem a 
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külvilágnak. Sevilla többnyire kétemeletes, apró erkélyes, 
római és mór vegyes építkezésű házai is külsőleg dísz
telenek, de azért a sevillaiak, a virágfüzéres erkélyekről 
és a patiokból élnek a külvilágnak. 

Van az Alcázarban sok szép márvány oszlop, osz
lopos folyosó, kődísz, müvakolat, fafaragványos, elefánt
csont-, ébenfa betétü menyezet az előcsarnokban, a 
mór királyok hálószobájában, V. Károly társalgó, fogadó 
termében, Padilla1) sarokszobájában, a nagy étkezőben, 
Kath. Isabella hálószobájában és a követek kihallgatására 
szolgáló legszebb, kupolás teremben. Media naranja a 
kupola neve, narancsfél alakja után. Ennek a közepéből 
nő ki egy második, magasabb. Valóságos függő cseppkő, 
mint a milyen cseppkő barlangok boltozatáról függ le. 
Arany ragyogása élénk, színek egyező vegyülése. Mese
beli barlangban képzeljük magunkat, melyben bűvös 
lámpa világítja meg, szikráztatja, ragyogtatja meg a 
legkülönbözőbb színű ékköveket. Ehhez a belső szín-
vegyülékhez képest színetlenek a két udvarnak falai, 
csupán csak vakítóan fehérek márványtól alabastromtól. 

Ebben a Követek-termében négy nagy ív emel egy 
huszonnégy oszlopos tornácot. A falak félmagasságában 
négy erkély. Rontja a szépnek hatását ebben a keleties 
teremben, az ujabb királyok arcképesoportozata, közöttük 
Padilla képe. 

A Péter király szobájának bejáratánál négy halálfej, 
emlékeztetnek arra a négy megvesztegetett bíróra, a 
kiket kivégeztetett a király, a ki egyszer maga fölött 
is mondott halálos ítéletet, de a melyet megváltoztatott. 
A dolog ugy történt. Egyszer, sötét este, egy szűk 
utcában, mikor vélte, nem látja őt senki, meggyilkolt 
egy asszonyt. A város bírája Ítéletet kért tőle. Mi tör
ténjék? — úgymond — azzal az emberrel, a ki múlt 
éjjel orozvatámadással meggyilkolt egy asszonyt? Feje 
vétessék, mondta a király ádáz tekintettel. Erre a bíró 

x) Dona Maria de Padilla, Kegyetlen Péter kedvese volt, cigány leány. Mig 
a király tivornyázott, addig a szerencsétlen Dona Blanca királyné börtönben síny
lődött, abból kellett nézni, mikor királyi férje, a szépséges Gitana Padillával enyel
gett. Szinte csodálatos, hogyan férhetett meg a király szivében annyi gyűlölet és 
szeretet. 
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megjegyezte, hogy a legbölcsebb igazságok egyikét han
goztatta most, s kijelentette, hogy bizonyság is van rá, 
hogy ő, a király volt a gyilkos. A halálos Ítéletet ugy 
változtatta- meg a király, hogy a saját fejét kőbe vésette 
és azt tétette ki az utcára. Máig látható az, egy rostély 
mögött. 

Van min gondolkoznunk a vérdühben szenvedő El 
emel Pedro király szörnyű cselekedetein. A neve is már 
borzasztó. A hatalom vasakaratából folytak ki tettei. 
Nyugodt maradt a nagyság kábitó álmában. A Követek
termében ölte meg a granadai mór királyt, nagy rubinjáért. 
A másik helyen leszúratta a testvéröcscsét, Don Prederigot 
puszta gyanúból, azt vélte, hogy ellene tör. 

Ebben a házban parancsolta máglyára a nőket, a kik 
bűnös vágyának nem engedtek. Ember, a ki Isten képét 
hordozta, hozzá még keresztény és király volt, hogyan 
cselekedhetett ilyeneket? Rászolgált a „Kegyetlen4' névre, 
melylyel őt a történelem illette. Es igaz. A hatalmában 
tomboló zsarnok mit tett még? Megparancsolta, hogy a 
Padillától származó törvénytelen gyermekeit törvényes 
infansoknak kell venni. 

A király szobája keskeny lépcsővel volt összekötve 
a kegyencnő szobájával. Padilla, a király gyönyörvágyát 
ki tudta elégíteni a hálószoba intimitásában. 

Gót fölírások, mór mondások vannak a falakon. V. 
Károly ,,Plus ultra" jelszava is még sokáig lesz olvasható 
a falakon. 0 és fia II. Fülöp szintén laktak az Alcázarban. 

Egy színes ablakú kápolnában annak a cölöpnek a 
mása, melyhez Krisztus kötve volt. Pogányok dolgai a 
keresztényekével összevegyülve az Alcázarban. 

A ^tündér palotában most ürességtől konganak a 
kőcsipkés falak, hangtól, melyet a turisták léptei az 
összerakott színes köveken okoznak. 

Ki-be megyünk, jövünk a márványburkolatu szökő-
kutas Leány-udvarra, hogy a szobák dohos levegője után 
jobbat éldeljünk, és gyönyörködjünk abban az 52 szép, 
párosával rakott mór oszlopban, melyek csipkézett bol
tozatokat tartanak és a melyek a levegőben lebegni 
látszanak. 



í f f e ^ N * ? í f , •••• '-< 

Y 

pp*.: 

• % 

A Leány-udvar. 



446 A sevillai Alcázar. 

Udvar, az szép van, leány, az nincsen benne, csak 
a név maradt meg. Valamikor pedig, hej, sok szép leány 
fordult meg ebben a virágos udvarban. Egynémelyik 
százszorszép előtt, szégyenkezett a virág. A márvány 
trónon ülő szultán, ebben a Leány-udvarban fogadta a 
keresztények évi adóját, a fénylőkből való száz gót 
szüzet. Máskor meg itt játszottak, kergetőztek a király
leányok, szépséges hercegkisasszonyok. Szép volt az 
anyjuk, válogatott gyöngy, szépek lettek ők is, a gyöngy-
kagylóban termett gyöngyszemek, az Alcázar kertjében, 
rózsatövön fakadt virágok. Támassza föl a képzelet, az 
egykori, itteni életet, sóhajban és könyben, örömben. 
Nem cseng már a fülben, a királyi hercegnőknek vidám 
kacagása, A csillag letűnik, az idő elmúlik, a porlandó 
test elömlik, de az emlékezet visszahoz sokat. 

A kisebb, az apró szobrokról elnevezett Baba-udvar, 
csodája a mór ékitésnek, karcsú oszlopokkal, patkó 
alakú ívekkel, arab díszítéssel tornácok. A patiok városá
ban nagyon szép patio ez. 

Mikor körülnézünk a két udvaron, az építészi mű
vészet megkövesedett évkönyve nyitva áll előttünk. 
Csodaszép arányok és vonalak összhangja, beszédes 
emlékek. 

Érdemes, az Alcázarnak a Paseo del Pinoig terjedő 
lépcsőzetes tündér kertjében nekünk időt tölteni, meg
nézni a szobrokat, az ívezetes folyosókat, a barlangokat, 
az ezer éves narancsfát. 

Az Alcázarból, márvány oszlopocskák közé szorított 
apró, tetszetős ablakok nyílnak a kertre, adnak szép 
kilátást, minden ablakból toronyból, mást. Ezekből az 
ablakokból kukucsáltak ki, néztek le a kertbe a mór 
hercegkisasszonyok örökzöldre, mirtusra, narcisra, sáfrány 
virágra, az ablakokból hallgatták a csalogány bájdalát, 
onnan nézték este a szentjánosbogár fényvetését. Arab, 
török tudja esztétikailag mi a szép, a természeti szép
ségek iránt nagy a fogékonysága, természetben, asszony-
szerájban egyaránt. 

Karban tartva a párját ritkító kert. Agavék mag
tartó szárai, mint valamely kisebb fenyőfák meredeznek 
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föl a szépséges kertben. Igen szép fák, délövi növényzet, 
a virágok illata megcsapja az érzékünket. Érett gránát
almák színesedve csüngtek hosszú szárakon. Az éretteket, 
tépegették,az anyafáról. Puszpáng-, mirtus bokrok édes 
lehelete. Ercesö veken gondosan öntözik a virág ara
beszkes ágyakat. Bejáratnál, óriási medencében gyűjtve 
a víz e célra. A félkör alakban húzódó oszlopcsarnok, 
a rácscsal kerített, emelkedett folyosó, boltozatos mé
lyedéssel igen jól veszik ki magukat ebben a gyönyörű 
éden kertben. Magas falak vetnek gátat tolakodó kíván
csiságnak. 

Az oszlopos, lépcsőzetes területről lelépve, találjuk 
Padillának a fürdőit, melyekben egykor kövéres szul-
tanák illatos vízben fürödtek. Az a hír ver az egyik 
fürdőről, hogy a mikor az érzékies, keleti jelleggel biró, 
többször emiitett királynak a szeretője megfürdött, Don 
Pedro tányérnyalói, arany pohárból ittak Padilla fürdő 
vizéből. Talán csak nem a szertartásos spanyol udvarias
ságból? Egyvalaki, nem akart a vízből inni. Miért nem? 
kérdezte a király dühösen. Uram! tartok attól, hogy a 
fogoly-leves után, a pecsenyére is megjön az étvágyam. 
A talpra esett felelet után nem lett bántódása. 

Elvonulva a világ zajától, elpuhult kényelemben, 
ebben a szép kertben töltötte idejét Padilla. Vájjon 
boldog volt-e a kegyetlen ember oldala mellett? Talán 
igen, mert olyan nagy hatalmat gyakorolt ez a tele kellem 
asszony, a biccenő járású királyra, hogy a nép abban a 
meggyőződésben élt, hogy a kedvelt nő, ezt valamely 
bűvös eszközzel cselekszi. 

Szép, napderüs őszi nap van. Az Aleázar kertjében 
a bujaszínü virágok illatot leheltek rám. A levegőben 
illatuk érzett, kábított. Ebben a köröndben az egységes 
színűek, a másikban különféle eres virágok. Kel alakú 
nagyok, porcellánszerü kisebbek, magas karcsú szárakon 
tarkás szirmokkal. Az éleslevelüek már elviritottak. Utak 
szélén apró cserjeformák. Az enyhe déli szellőben össze
súg két szál rozmaring. Kifejezik az élet édes és jó 
érzését. Ültőhelyemből fölkelve, sétálgatva sokat veszek 
észre itt és ott, sorokba szorított fanövekvést. Van a 
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kertben több szökőkút, kristályvizü tó, márvány szobor.' 
Enyhe árnyékok. 

Járdán, a téglák közeiből óncsövek esőt rögtönöznek. 
A rossz szívű király azzal mulattatta magát, hogy a nőket 
szétugratta. 

A szultana fürdőjénél ciprusból útvesztő, melyhez 
azonban nem kell Ariadne-fonál, — elég egy kis kertész 
leány. Szóval, a sevillai Alcázar és a vele kapcsolatos 
kert, igen sok érdekes dolgot foglal magában, melye
ket az arab pompavágy kieszelt. Jó előtanulmány Al-
hambrához. 

Így élelmes fényképésztől veszek néhány nagyobb 
képet, melyeken a belső kőfalak kivésése, a legapróbb 
arab díszítések, arányos finom árnyalatukban is jól ki
vehetők. Már az igaz, hogy kitűnő müizléssel birtak a 
mórok, türelemmel, hangyaszorgalommal azok, a kik 
ezeket a kővirágokat csinálták. 

Utolsó séta nappal, ebben a rózsavirulásban lévő, 
x41cázar-kertben, azután este, azon a pálmafákkal díszlő, 
pazarul kivilágított San Pernando téren, melyen még 
éjfélután is mozgékony az élet, s végre a formás 
pálmafa sudarára emlékeztető, életet lehelő, szívünket 
megdobogtató alakokat, a viruló, gót és mór ojtásu 
rózsákat, az álmok országában látva, búcsúzkodás közben, 
vegyünk róluk egy utolsó képet a lelkünkben, hogy 
megtarthassunk mindent az emlékezetünkben! 

Ha Magyarország nem volna a kies hazám, annak 
szeretném a csodaország Andalúziát. Sok jó emlék, ele
venen áll az emlékezetemben. Rendesen megszeretjük 
a vidéket, hegyeket, erdőket, a hol tartózkodunk. Cicero 
mondja ezt, a szokás hatalmának bizonyítására. Ennek 
a földdarabnak hangzik legszebben a neve, szívekben 
jegyezve. Remekül hangzik az Andalúzia szó „a bor és 
dalok hazájában." Kellem, kecs és kegy, regényesség 
és izzó szenvedély lakik Sevillában. Csak egy Sevilla van 
a kerek világon. Ezt a Sevillát, „Spanyolország gyöngyé
nek" nevezik régesrég óta. Gyönyörű. Szívünk dobog, 
mikor először pillantjuk meg a csodavárost, az örömök 
fészkét, a szerelem rózsás kertjét. Egyre fájóbb szívvel 
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hagyjuk el. Jövéskor, várakozásteljes nz örömünk, távo
záskor tele van szívünk sajnálkozással, hogy elmultának 
a sevillai szép napok . . . 

Nincs toll, mely méltóan írhatná le Andalúzia király
néját: Sevillát, a szívnek azt az érzését, mely ott bol
dogít. Szinte irigylem azoktól a boldogságot, a kik 
Spanyolország Firenzéjében laknak. 

Azt tartja a spanyol közmondás, — ismétlem mert 
tetszik — hogy „a kit' nagyon szeret az Isten, azt 
Sevillába küldi lakni. „A quien Diós quiere bien, en 
Sevilla le da de comer." Ugy is van. Az emberek 
Sevillában elpiisztithatlan örök vidámsággal mulatnak. 
Fütyülnek a világra. 

Eszme társasitás folytán megjegyzem, hogy sehol se 
lehet annyi fiatal mamát, a kicsikét .emtető dajkát látni, 
mint Andalúziában, a patioban, a ház ajtóban, téren és 
a díszkertekben, padokon és vasúti kocsikban. 

Szeretnék Andalúziába, hol vidáman és kellemetesen 
töltöttem az életemet, megtaláltam álmaimat, megismer
tem jobban az élet igazi értékét, még egyszer vissza
kerülni, de elmúlik rólunk, lassan-lassan elfogy a rövid 
élet, nem lehet, hiába szomjúhozom váltig. Talán jobb 
is igy. Az elsuhanó évek folyamán, Sevillát talán nem 
nézhetném már olyan szemmel másodszor, mint láttam 
először. 

Különben 
„ . . . Nem az a koros ember, 
Á kit néhány nagy év terhel, 
Az az agg, ki 
Dalba kapni 
Ifjan se tud, — ej haj! 
Az az agg, ki ifjú bár, de meghal. 
Mig szívemben egy dal zendül 
Rózsáról és szerelemről, 
Mig lelkemben 
Száz érzelem 
Pezseg, jön, megy, esd, vár — 
Azt, se tudom: hányadik év ez már." 
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LI. 

Rege a Quadalquivir mellől. 
A tengerrel összeköti. — Más "világ volt. — Mohamed ígért paradicsoma. — Meg
valósították már a földön. — Hetvenhét feleség. — Az életkor megáll harminc 
évnél. — Méz és tej fog folyni. — Soha el nem fogyó gyümölcs. — A levelek 
zenéje. — Leányok, adó fejében. — Harács. — Mennyire vitték volna. — Tanul
hatunk tőlük. — Nap járása, nemzetek élete. — Felcsigázom a képzeletet. — 
Ketrec, erkélynek nevezve. — A történelem mondja. — Kiveti az eke. — A honnét 
a játszi szellők útra kelnek. — A ház gondos gazdája. — Kijár a nép. — A ki 
csak teheti. — Délceg lovas. — Nézik a lányok. — Cifra lószerszám. — Egy boldog 
szultana. — Búdalokat énekelt. — Rabnők vidámították. — Elszórta gyöngyeit. — 
Al Gebr csillagdája. — A tudós szép leánya. — Csupa kellem. — Piheg: a keble. 
— Híresztelik róla. — Ne kémleljék lépteit. — A koronás binitvány. — Fölérnek 
együtt. — A látszat csal. — Lámpáját eloltotta. — A féltékenység ördöge. — 
Elhatározza magát. — Folt a feredzsén. — Lesre mennek. — Büszke arra. — Az 
asszony mint a macska. — Jön a khalifa. — Meggyőződött. — Elég már. — Fel
öltöznek. — Bezárnak mindent. — Ég a palota. — Mikor éjfélt üt az óra. — 
Történet akármennyi. — Minden elmúlik. — A késő unokák. — Manola. — Nem 

érted ? — Táncolnak. — Boldog nép. — Tgéretföldje lehetne. 

pfW8^ agy folyó-nak hivta a mór, és méltán. Már csak 
*&$»$ azért is megérdemelte a Quadalquivir ezt az 
? ^ 1 T elnevezést, mert összekötötte Sevillát, „Anda-

*fc]Ml luzia szépséges királynéjának" a kezét a ten-
^ - ^ gerrel. 

Ott, a hol most, az Arany-torony körül, kátrányos 
tetejű színekből, erős vállú emberek málhával cipeked
nek a parton és a vízteljes folyón szállítják Andalúzia 
éléstárából a gabonát, gránátalmát, aranyalmát és az 
olajfa aranysárga-, cseppfolyós termékét oda, a hol 
mostohább a természet, ott, valamikor egészen más 
világ volt. Uralkodtak a mórok és velük a szokásaik, 
erkölcseik, vallásuk. 
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Mohamed olyan paradicsommal kecsegtette ábrándos 
híveit, a milyent nem igért sem előtte, sem utána, 
semmiféle népbolonditó. A keleti ember képzelőtehet-
ségét és érzéki világát vette számba és arra alapította 
a hitet, népének vallását. Lettek belőlük hősök, hódítók, 
„kilőtt nyilak röpítették világgá Mohamed tanát." Hódí
tottak és harácsoltak, a gyűjtött kincsek között szerették 
a földnek gyöngyét szép asszony képében. Nem egyet, 
minél többet, kecsesnél kecsesebbet. 

A kiknek módjukban állott, már a földön megvaló
sították előizelitőül a mohamedi, paradicsomi boldogságot. 

Azt ígérte Allah látnoka, — a legmesteribb mese
mondó — az igazhívőnek, hogy választhat magának 
majd akkor, ha a földi salakot lerázta a lelkéről, 72 
feleséget. Olyan sátoruk lesz az igazhivőknek, mely 
smaragdból, gyöngyből és jácintból lesz összeállítva. 
Nyolcvanezer fürge szolga fogja a parancsokat teljesí
teni, ezek közül háromszáz csupán csak az ebédnél lesz 
elfoglalva, mert az ételsorban is annyi szám lesz. Minden 
étel ízleni fog. A bor, nem lesz részegítő. Pézsma szaga 
lesz a zöldbe öltözött paradicsomi szép asszonyok kipárol-
gásának. Az emberi életkor a harmincadik évnél megáll, 
minden férfi tekintélyes alak lesz, hat öl magas, mint 
Ádám volt. Gyermek annyi lesz, a mennyit kiki kivan 
magának. Illatos víz, bor, méz és tej fog folyni a folyók
ban, megszagositják a levegőt. Reggel, este, kéjmámor
ban fog ringatózni mindenki Allah látásakor. A paradicsom 
kellő közepén fog állni a Theba-fa, tele lesz legszebb 
gyümölcscsel, mely ingeiiőleg fog hatni a nézőre. A 
gyümölcs nem fog a fáról soha elfogyni, mert a fa olyan 
terebélyes lesz, hogy egy lovas, száz év alatt se kerül
heti meg. A gyümölcs, magától esik kézbe, a fák levelé
nek a mozgása, legszebb zene lesz. 

A ki ezeket elhiszi, nem a földön jár, a felhők 
között lebeg. És Mohamed fiai ott lebegnek. Az a tan, 
az emberek érzéki világa körül bujkáló gondolkodás, 
színes híddal köti össze az eget a földdel és túltesz a leg
merészebb képzeletű mesemondásán, az magyarázza meg 
a mohamedán nép cselekményét. A ki tehette, abból a 
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sok jóból megvalósított már a földön annyit, a mennyit 
bírt/legtöbbet a gazdag uralkodók, a kiknek nagy volt 
a módjuk. A természet szépsége által elbájolva, tündér
kerteket csináltattak, ezekbe olyan palotákat építettek, 
melyeket máig megbámul a világ. Keleten ugy, mint 
Xytigoton. 

* . Színes ékkövek, kristály tiszta források, égőszínü 
virágok, tiszta ártatlan lányok adó fejében, háremben, 
kincs, pénz, a célok elérésére, megvalósítására eszközök, 
ezek körül járt a keleti nagy ur e^ze7 gondolkodása. 
Allahnak a nagynak, Allahnak a jónak és kegyesnek, 
versenyeztek, iparkodtak legszebb templomokat emelni, 
hogy az érdem meglegyen a túlvilági boldogság el
éréséhez. 

Az uralkodó mellett is még mindig nagyok voltak 
azok, a kiket a sors elsőknek tett. A vezérek közt, 
nagyban dívott mindig a harácsolás, mert ettől nő meg 
a kincsnek halmaza. Ennek a révén, a mikor megnőtt 
az, átváltoztatták kőre, fűre, fára, mór mennyre, a 
pazarlásig kényelmes, nyugalmas otthon megteremtésére, 
hogy a falakon belül, a jóléttel bélelt családi fészekben, 
minden meg legyen, a boldogság, kéj és mámor, vagy 
legalább is a megelégedés. 

Mennyire vitte volna a tanult, művelt, keleti faj, 
arab nép, ha nem nézett volna a kanosaiul festett egekbe, 
ha nem merül vala az érzéki gyönyörökbe, ha más lett 
volna fogalma az életről, rendeltetésről, világról, jövendő 
életről, mint a milyen volt. Ha a krisztusi tanoknak 
csak néhány sugara világította volna meg az agy velejüket, 
mennyire vihették volna előre a világot, mikor igy is, 
művészetben, mesterségben hatalmas lökéssel tolták azt 
előre. így is nagyon sokat tanulhatunk tőlük, a kik 
talán éppen azért, mert magasan voltak fent, lehanyat
lottak. Marokkónak vad népét, össze se lehet hasonlí
tani azokkal az eldődeikkel, a kik Spanyolországban 
hagyták hátra a minden nemzetek által megbámult, kőbe 
faragott, kővé vált csodákat. Sajátos az a nemzetek 
történetében, hogy mint a napnak, kelte, delelője, nyugta 
van, a nemzeteknél is ugy van. Most napnyugtán vannak 
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az arabok, a kik (Ymlolmban, híres egyetemükön, a 
tudományokban világosságit h in lottók és tanítottak. 

Nekem is föl kelhet csigáznom a képzeletet hogy 
meggyőződést szerezzek, huszonnégy arab mértföldnyi 
távolságban, a legiköltöiebb folyó nientén állott azoknak 
a tündéri kastélyoknak a külső, belső ékességéről, melyet 
világ bámulatára az arai) nagyurak maguknak, keleti 
jóllakott nyugalmuknak megteremtettek, nagy kénye
lemmel berendeztek. A Quadalquivir tropikus növényzetű 
partját virágerdővel olyan zöld szegélybe foglalták, hogy 
a Níluséhoz tették hasonlóvá. Mór kisasszonyok sétáltak 
a virágok közt. 

Régen letűnt idők köde borulván a tájra, marad
ványukban .sem találjuk már azokat a mór ékességü 
mesés kastélyokat, pogány templomkákat, melyekhez 
szerelem nyilasáról kedves mondák, derült mesék szála 
fűződött, valamint Sevillában sem találja az, ki túlterhelt 
képzelődéssel ment oda, azokat a palotákat, melyeket 
világvárosok színházai pazar díszletekben hoznak, írók, 
regényekben írnak le. Múlt időknek fátyola vonja be 
azokat. Találtam ezek helyett elég ketrecet, melyek 
rézsut helyezett támasztó fákkal voltak a fáihoz erősítve 
és erkélynek csúfoltatnak. Láttam utmentén egy hideg
vízgyógyintézetet, melyben az emberek becsomagoltalak 
magukat egészen. De álltak hajdanán a mesés paloták, 
pazar kastélyok és bájos nyaralók, el kell hinnünk, mert 
nem ócska hamisítványok, a történelem szól felőlük és 
azokról, a kik itt laktak, előkelősködésben élték vilá
gukat, uralkodtak, és a történelem nem mond valótlant. 
Megmutatja a romokban búsuló emlékeket. Előszámlálja 
a neveket is. A szántóvető is bizonyítja azt, a ki itt és 
ott kiszánt egy-egy csiszolt követ, vájadékos oszlop 
darabot, fényes darab részét egy nagy, művészi egész
nek. A régiségbúvár, a mi napfényre kerül az ásó nyomán, 
összeilleszti a mi együvé való volt és kihozza a tört 
részekből a nagy egészet és műveltségi fokot mér velük. 
A kit érdekel az, megtanulja s tudja, hogy mi volt itt 
a hajdankorban, hol most az elhagyatottság, szótlan 
némaság, melyet csak a szél áramlása tör meg. Jobban 
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ismerj tik a multat, mint elképzeljük a jövőt, mert ezt 
csak sejteni lehet. A sejtés pedig sokfele, miként elágazó 
az emberek gondolata. 

Képzelemhujtotta TágygyaL vándorutam a ragyogó, 
heves napsugárban a Quadalquivir partján - - honnét a 
a játszi meleg szellők is útra kelnek, - - virágszirmok len
gésekor, pamuttá nyilasakor egy éppen maradt, bizonyára 
többszörösen kijavított, újra megerősített mór építkezésbe 
vezetett. Madárdal virágillat. Ez a ház is az elűzött 
móroknak egyik fenálló emléke. Gondos gazdája volt 
a háznak, meglátszott mindenen, agave-sövényén, az 
üdezöld növényzeten, kövecsesei kirakott kanyargós 
iitain, a szökőkút magasan lövelő vízsugarán, az oszlopok 
fényességén, a kert gazdag virányán, az afrikai húsos 
növényzet üde virágillatán, gránátalma- és narancsfákon 
egyaránt. Még az aranyhalak is fürgébben úszkáltak a 
víztartó nagy medencében, mert azokat is gondozzák. 
Andalító vízlocsogás az emelvényt! szökőkutban. 

Garda Manuel ur becsületes neve volt fűzve a víg
ság ezen tanyájához, hova a tavaszi enyhe fuvalom be
álltával, a természet nyári tündöklésekor, sőt mikor az 
ősz, bágyadt sugaraival melegíti a földet, derűs ünne
peken négyesével-nyolcasával, vidám sereggel kijár Sevilla 
népe, családtartő, átlag polgár emberek, Sevillának ünnep
lőben. Andalúziában az emberek jobban szeretnek kirán
dulni, mint dolgozni, s ha egyik-másik, könnyebb dologban 
fárad is, munkájának nincs kellő foganatja. 

^ A fürgelábu, lépteiket szaporázó, süldő legénykorban 
lévők, pántlikás kalapban, az öregebbje panyókára vetett, 
legényesen lógó kabátban, az édesszavu uri asszony fekete 
selyem ruhában, a festett arcú cselédkedő leány élénk 
virágú, hosszú rojtos, mellen keresztül kötött nagykendő
ben. Szorosan mellette a kedvese. Szívével együtt egészen 
az övé, arca megárad a boldogságtól. Cipője csikorog, 
varga szaga van az udvarlásának. Nagy sikerei örömében 
jókedvű. Nem lát tovább a - - szívénél. 

Ide jár a majo és a maja, szakasztott hozzávaló 
szeretőt keresni, a manola, fejletlen szépségek, vékony 
bajszú inci-finci legénykék, — tanulni az élet könyvéből. 
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Táncolnak tűzzel, elegáns mozdulatokkal. Ütemek 
szerint viszik tova a könnyen lebegő kis lányokat. 

Észreveszem női kezeken a ráspolyozott, kicsiszolt, 
ujjvédö körmöcskéket s elképzelem, eivődáskor, semmi
ségeknek nagy dologgá való fölfúvásakor, mikor durva 
emberszólás járja, főleg szerelmi összezördüléskor, milyen 
jól lehet majd ezekkel támadni és védekezni. 

Látok a kirándulók között egy ifjú női szépséget. 
Hát Psyehe, mikor az Olimposra lejtett, volt-e ilyen 
könnyen lebegő ? Kerülgették az anyját, hogy elvegyék 
a lányát. 

Tódul ide a sok kitanult idegen, a ki látni akar, 
a kiktől mindig hemzseg Sevilla, télen és nyaratszaka. 
A ki csak teheti, eljutni igyekszik életében legalább 
egyszer a csodálatos Sevillába, az ünnepélyek és víg
ságok városába, hol az egészséges ég alatt megszínesedik 
az élet, melynek annyi öröm virága fakad itt, boldog 
virulással von be mindent. Térdig járhatunk a rózsában, 
az az járhatnak a fényes fehér kézelős, kivasalt nad
rágos gigerlik, nézhetnek szenvedélyes tekintettel a szép 
leányok szemébe. A mamák nem teszik tűvé a házat, 
ha a leányaik tovább kimaradnak. 

Mikor a szemrevaló leányokat egymás kezéből kap
kodják a táncosok, vígéletü fickók, tréfaszerető cimborák, 
akkor fordul be a kapun egy délceg lovas, külömb az 
átlagnál, férfias szépség, aféle hivalgó hidalgó. Mintha 
otthona, a fiatal erőtől duzzadó lovának a háta volna. 
Érte, ki a paraszti aristokratiából való, irigyek a leányok 
egymásra, feléje asszonyok mosolya int, édes reszketésbe 
vibrálják a szívét. Sok édes pillantással találkozik büszke 
tekintete. Boldogság ragyog le az arcáról. Teljes díszében 
ül a lovas, anélkül, hogy katona volna, katona rávaló-
sága dacára sem szeret a spanyol az lenmi, de nem 
azért, mintha savóvérü volna, katonavér nem csörge
dezne erében, nem volna barátja a puskája, mert hiszen 
ők voltak az elsők, a kik Napóleont legyőzték, hanem 
azért, mert nem kedveli a rendet, pontosságot, nehezére 
esik a gyakorlat. Egyenlőségi érzéseivel se fér össze 
a katonai alárendeltség. Nem vonzza a bóbitás csákó, 
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fényes csillag a színes hajtőkán, tündöklő kard és arany 
pityke. Inkább élni, tetszelegni szeret, mint fejsebet 
hordani. Jobban szereti, ha szalmakalap vet árnyékot az 
arcára. Az se csalogatja, hogy háborúban föllendül a 
katona értéke. 

Caballeronknak selyeinszőrü paripája büszkén lépked. 
Az okos állat mintha tudná, mennyien nézik most a tarka 
terítékét, melylyel letakarták, hányan dicsérik az alakját, 

Andalúziai lószerszám. 

lókosztümjében a paszományos és sallangos, rojtos, bojtos, 
veretékes, hálós lőszerszámát. Büszkeségében kapálódzik. 

Egy, sarokba helyezett asztalnál, jól mulat egy tár
saság. Apró kenyérgalacsinokat hajigálnak egymásra. A 
másik asztalnál azok ülnek, a kik nem szeretik a termé
szetet. Kipirult arccal, villogó szemekkel asztal csapko-
dást rendeznek kártyával. Megfigyelem a spanyol nép
humort sok apró dologban, az emberi természetet leg
jobban lehet tanulmányozni kártyánál. 

Ebben az oszlopos udvarban, boltozatos tornácban, 
ékitményes falak között, a hol mulatnak, lombsátrak 
alatt hüssölnek most a víg sevillaiak, dőzsölő vad erköl
csök nélkül, nővel, zenével töltik kellemetesen az idejüket, 
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állt az Az Zahi Aleázar, a Quadalquivir partján a leg
szebb palota. Itt élte egykor világát egy boldog szultana, 
a kinek csodajó dolga volt. 

Annak a világnak a képe alakul ki lelkemben. 
A rege nagyon szépnek mondja a szultanát, álom

látásnak, hiszen a legtöbb rege, mindig kiváló szépről szól. 
Telt, múlt az idő, és a szultanának, a ki előbb ál

modott szivárványszínű szépeket, „öröme csöpp és tenger 
búja" lett, mint a magyar költő mondja, akár csak ő 
róla. Búdalokat énekeltek neki minden este, mert a 
szegénykét elhagyta az ura minden este, véli, hogy 
hozzá hűtlen lett, mellőzött kedves lett, a ki előbb ural
kodott a népek uralkodóján. 

Rabnők, nyájas társalgók, jóságos szívükből fakadó 
részvéttel igyekeztek vidámítani az úrnőjüket, a ki min
dig kegyes volt hozzájuk, pazarolta rájuk hasonlóképpen 
jó szívének kincseit, és dalokban csendült föl az ajkuk 
virágról és pálmafáról, nemes vitézről, bájos asszonyról, 
szerelemről, boldogságról. A Korán is beleférkőzött a 
szerelmi dalokba, de a kinek vigasztalódni kellett volna, 
annak ragyogó szeme könyben állt, agyonbúsulta magát, 
mert megszállta a sanda gyanú árnyéka. 

Hullatta előbb titkosan, azután folytonosan a keserű 
de tiszta könyeit, gyors egymásutánban emelkedtek a 
sóhajok hóvirág fehér kebléből. 

Hervadozott, mint a virág, melyet letörtek és a 
melytől elvonták az éltető napsűgárt, harmatot. Szánták, 
a kik látták, bizalmassággal ostromolták, anélkül, hogy 
bánatának szörnyű okát kérdezni merték volna. 

Szívbaja volt, fájdalmasabb, mintha szervi szívbaj 
gyötörné. 

A szultanának beteg lett a lelke izgalomtól, nem 
telt öröme semmiben. Korán köszöntött be ágyához az 
álmotüző hajnal, későig tartotta éberen az este. Nap
közben elszórta legszebb igazgyöngyeit, leoldotta lábra
csatolt gyűrűit, elhajigálta drága ékszereit, kesergő fáj
dalmában, boszankodásában véresre harapta az ajkait. 
Titokzatosság boritja minden cselekedetét. 

Túl a Quadalquivir nagy folyón, a hol most a Triana 
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áll, és sötétképü, gyöngysor fogú, könnyülábu cigány
lányok táncolnak gitár mellett estende, sötét olajfák 
kert sűrűjéből magasan egy torony emelkedik. A torony
magasan szoba, vélnök pompás kilátó helyül szolgál csak. 
Pompás kilátó helyül is szolgált az, csakhogy nem a 
földre és a mi a földön van szennyesen, hanem a tiszta 
égbe föl, a csillagok tiszta útjára. 

Al Gebr, a híres, magasabb mennyiségtannal fog
lalkozó, vizsgálja a torony legtetejéről minden este az 
ég titkát, dehogy mulasztana el egyetlenegy alkalmat! 

A földi tudományból elég van már neki, ad astra 
iparkodik föl, föl, minél jobban a magasba. 

Az arabok, minden számtani tudomány között, leg
jobban művelték a csillagászatot. A görögök nyomán, 
Ptolomaios könyve szerint haladtak. Al Mamum khalifa 
volt az arabok első csillagásza. De mi most nem Mamiimról 
szólunk, a ki öregségében a hamut, mamumnak mond
hatta, hanem a rege egy szende leánykáról és egy fiatal, 
tapasztalatlan asszonykáról szól. 

Al Gebr tudósnak szépséges fiatal lánya van, az 
ifjúságnak zománca az arcán, az a bizonyos hamv, melyet 
a műértő szem azonnal észrevesz. A lányka mozdulatai 
kecsesek, táncoló a járása, mely beillik lebegésnek. 
Angyalok járnak olyan könnyűséggel az égben, a mi
lyennel ez a földön. Az a bizonyos andalúziai kellem 
ömlött el az egész lényén. A könnyű leánynak keble 
mégis piheg, mikor a fárasztó lépcsőn fölér, csaknem a 
torony hegyibe. Rózsára pirul eközben az arca, formács
kái emelődnek. A ki igyen látja a lányt, elveszíti szíve 
nyugalmát. 

Csakhogy nem látja őt senki, fukar kalmár szokta 
igy a rózsaolaj drága csöppjét őrizgetni, a ki azt se 
szereti, ha pénzért veszik, mert mindig száll valami az 
illatból, ha még olyan kevés is az. A serdült leányról 
az a hír jár a nép között, hogy varázsitalt készit annak 
a nagy varázslónak, a ki őt fogva tartja, az édes apja. 
Azzal az itallal, melylyel csodát lehet tenni, az eget a 
földre hozni le, mindennap megteszi a lányka az útját 
föl a toronyba, nem mulasztaná el egyszer sem. 
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Minden <»shk megteszi még valaki ezt a fárasztó 
utat a torony magasába. Az Ahbad. a khalifa. Minden 
kincse gazdagsága mellett azért kell neki fáradni, mert 
titokban jár, ne kémlelje a lépteit senki sem. 

De nem a szerelem, a tiidoinányszoinj viszi a bölcs 
kimutat az égi testek járásának a kifürkészéséhez, hogy 
jobban ismerje meg az emberek járását a földön, ha 
jártas lesz az égen. 

Al <íebi\ az okos fő, lehet csak hozzá a méltó 
mester. Szemhatáruk a végtelenség. Elmélkednek a vég
telenség világán. Mind a kettő, szerelmes — a tudo
mányba. 

A viruló leányzó, az kötelességtudásből világit elől 
a koronás urnák, anélkül hogy arról volna sejtése, nem 
is ejti kíváncsiságba annak a kiléte. 

Alikor fölérnek együtt a toronyszobába, atyjához 
a mesterhez, elfújja a világító lángot Minek neki az? 
mikor fordul a sarkán s egy-kettőre, gazella ugrásának 
a könnyüségével . . . de minek is beszélek, lent van 
már, fekszik a kicsi szobájának tiszta ágyában. Liliom 
ilyen a szentképen. Xeni is álmodja, hogy ráhárult a 
királyné gyanúja. 

Alulról ügy tűnik föl, hogy az, a ki a lámpát hozza 
és azt gyorsan eloltja, ott marad a sötétben, ott marad 
avval, a ki után búsul'a szultana. Ily réven teremt ma
gának emésztő boldogtalanságot. 

A lámpát, igen, eloltotta a lány, mert nincs arra 
szüksége a csillagvizsgálónak, nem kell nekik olyan 
világ, mely a földről való, nem az égő, égi világosság 
mellett látnak csak ők az untalan fürkésző szemükkel. 

Az Zahi keblébe, a délvilág élénk képzeletével a 
féltékenység ördöge fészkelte be magát. Fölzaklatott 
nyugalma nem nyugszik meg, sötét gyanú bántja. Fogad
kozik egymagában, önmagának, hogy majd végére jár 
ennek az egész titokzatos dolognak, miközben selyem 
himzésü hófehér párnája, bús szívének a harmatával tele 
rakva. A búslakodó, halvány lett s fonyadt, mint a virág. 

Veszélyes lépésre határozza el magát, kiséri őt a 
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kétségbeesés s néhány meghittebb rabnője, a kik életüket 
ugy is oda adták volna mindig a jó úrnőjükért. 

Sötét az éj, Hold ő felsége későn kel föl. Szennye
sek a folyó hullámai, melyek be-beesapnak, rázúdulnak 
a kis lélekvesztőre s foltot hagynak a fehér csipkén, a 
színes selyem feredzsén. 

Lesre mennek, bárha soha se tették volna azt! 
Mire való a bizalom? Mire az esdő szó? Csak egy 

kérdést kellett volna tenni a szép szultanának, szerető 
urához, a királyhoz, s meg lett volna szívének a nyugalma, 
De ő büszke arra. Nem teszi. A helyzethez, a világosság
nak csak egy sugara kellett volna, hogy lássa, miszerint 
a két tudós eszének a hideg világító sugara egyesül 
csupán. 

A királyné is asszony, az asszony mint a macska, 
nevezzük bár párducnak, megrohanni akarja a — vágy
társát. 

A szultana és rabnői, tolvaj ügyességgel lopódznak 
a kertbe, mikor megtudta a boldogtalan, minden este, 
milyen irányt vesz a khalifának lépése, hogy eltűnjék 
az áthatolhatlan sötétben. 

Úrnő és rabnők szívének az összedobbanása olyan 
hangos, hogy szinte félnek, miképp elárulják magukat. 
Egy sűrű bokor ad jó szállást, elfödi valahányukat. 

Bölcs megfontoltságnak lassú járásával jár a khalifa, 
kémlel, megáll, vigyáz, meg tovább indul, a merre az 
ösvények nyílnak, mint a ki nem akarja, hogy meg
tudják róla, miszerint mástól szerzi a tudományt. 

A szépséges kicsike, a kire féltékeny lett a na
gyocska, a ki okosabb is lehetett volna, ugy mint máskor, 
kezében tartja az égő lámpácskáját s vezeti föl - a 
szultana szemében - - lovagját. Célnál a lámpa, mint 
egyébkor elalszik. 

Nincs már semmi kétségem, mond az, a ki előbb 
csak gyanút fogott, most pedig a látomás után, zokogó 
könyhullatásba tört ki, kétségbe és zsibbasztó eszmélet-
lenségbe esett. 

Fölébredt. 
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Elég. Tovább ki bírhatná az izgalmat, mozgalmat. 
Ideges nyughatatlansággal gyorsan haza. Az örülés őrü
letes gyorsaságával rohannak, szinte megháborog bele az 
eszük. 

A szultana megparancsolja, u hogy öltözzenek föl a 
rabnői a legszebb ruhájukba. Ő is azt teszi. Ragyog 
rajta a sok ékszer, lebegnek a ruhájának fodrai. Be
záratja azután a palotának összes kapuit, bezárja ő maga 
idejekorán az ajtait s összegyűjti rabnőit a palotájának 
a tornyában, melyet magára gyújt, miközben peregnek a 
könyei és szomorú dalok szakadoznak ajkáról, bús szíve, 
fájdalmának vonaglásában. 

Ég már minden, gyorsan harapódznak el a lángok, 
se menekülés, se megmentés, minden zárva, minden 
veszve van, az élet is, mely boldogtalanságban semmit 
sem ér, eldobható könnyen. Benégtek. Koromsötétség 
volt. Messze világit a láng. 

Mikor a Giraldában éjfélt üt az óra, fehér fátyolban 
megjelenik Az Zahi, követik őt a rabnői, a kik hamv
vedreket visznek utána, azután eltűnnek . . . 

* 

A mesés múltnak tündérvilágából ilyen apró, több
nyire szomorú történetet, melyet a romantika tarkasá
gával szőtt át a képzelet, akármennyit hallunk ebben a 
regékbe szőtt országban. Mesékben, regetündérekben 
termékeny a képzelet. A vezetők, dióhéjba szorítva, 
szoktak románcokkal kedveskedni. Spanyol lovagi ro
mánccal, mór baladával egyaránt. Előhuzakodva némely 
eseményről, azt se tudják mikortájt történt. Kezemmel 
leintem vagy ráhagyom a mondást. Mikor a mórok lovag
játékában, borostyánfűzért osztottak a királylányok, 
győztes vitézeknek, sajátkezű munkájukat adták oda . . . 
Néhány regét azonban, melyek előtolakodtak agyamban, 
mégis kihámoztam és a képzelődéssel fölruháztam. A 
képzelet sokat befogad hosszú perspektívában. 

Arab meseírók könyveiben, költők verseiben, van 
mór történet nagyon sok. Ontották a képzelmük kincseit. 
Ha a legkorlátlanabb képzelet is szülte azokat, szebbek, 
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mmt az Ideg Izgatásra szőtt rémregények, alattomosan 
ható gyilkos méreg keverésével Vannak könyvek, melyek 
olvasásakor, ^sajnálattal érünk az utolsó betűhöz. 

Mennyi ilyen, ehhez hasonló szomorú vagy érzékeny 
történet játszódott le azokban a kastélyokban, melyek a 
Quadalquivir partját 
megannyi szép kerttel 
szegélyezték, elkép

zelhetjük. Az omlatag 
romokkal hány lovag
nak a híre veszett el 
nyomtalanul, tudhat
juk, hány mesének a 
szála széledt el, gon
dolhatjuk. Az emléke
zetben is lehet temetni. 

Nem is sejti azt a 
késő kornak ivadéka, 
a kiránduló közönség, 
a mely a mától holna
pig tartó örömek után 
fut, kapkod, hogy az 
ősei, micsoda paradi
csomban laktak itt a 

vízpartján. Nem is 
figyel arra, régi regék 
hangja, mennyi száll 
felé a homályba vesző 
omlatag falakról. Ott, 
a hol előbb élet volt, 
most a déli éjszaká
nak csendje terül el, 
nyújtózkodik. Kivesztek a pálmák, melyek a csörgedező 
patakokat szegték. A napsugár is délvidékről visszaszáll. 

Minden elmúlik, még az uraskodás is. Király leány 
késő unokájából mennyi majo, maja van, nem is sejti 
az a csupa szív kis maftola, Sevilla grisetrte, a ki talá-
lomrasággal megáll az utca szögleten vagy egy kávéház 
ajtajában. Sevillában a Sierpes-utcán, oda dőlve, a casa-

Manola. 



464 ílege e Quadalquívir mellől. 

cája. viniiro^ rövid szoknyája, csaknem térdig csúszik 
föl. Büszka a kis lábának magas sarkú atlasz cipőjére, 
mely olyan nagyon van kivágva, hogy csak a lábujjakat 
takarja, hogy minél több látszassék a fehér selyem haris
nyából. Színes legyőzőjével elfödi az ajkát, hogy annál 
értelmesebben beszélhessen az okos két szemével, niely-
lyel int. hogy kövesd öt az élet örömébe, vagy engedd 
meg neki. hogy téged követhessen egy kedélyes kirán
dulásra, a yuadalquivir partjára, kalandra. Vasárnapi 
vidám hangulatban, ha kedvességedbe fogadod, rokon 
húrokat fog érinteni érzelmes lelkedben, mesélni a szere
lemről, boldogságról, bizalmasan saját magáról . . . miként 
lehet tétlenül élvezni az élet keleméit . . . 

Xem érted öt? mikor hívókig néz reád. A legyező 
nyelvét könyen megtanulhatod Spanyolországban, főleg 
Sevillában, csak egy kis tanulékonyság, fogékonyság 
legyen benned. 

Táncba álltak. Lázasan dobognak a leányszívek. 
Mintha egy másik rege világ elevenednék meg előttem. 

Kevés ifjú tarkázta a sorukat, vezette a táncukat. Annál 
jobban nézem meg a bájos teremtéseket. Egyforma korú 
fiatallányok voltak, mégis mindegyikük másmilyen. Két 
pár lassan hajlong, kecses mozdulatok közben enyeleg. 
Tapsol hozzá a többi, verdesik erősen a csattogok Táncuk 
gyorsra fordul, kipirul a leányok arca, tűz villog a 
szemükben. Mikor azt véljük, hogy a heves mozdulatuk 
egykönnyen meg sem állhat már, egy toppantás és mind 
megáll. 

Andalúzia boldog népe! Nem ismertelek én téged 
se ravasznak, se boszuállónak, se rajongónak, de meg
ismertem igenis a nyájaskodásodat és bókolás nélküli 
udvariasságodat, istenáldott vidám kedélyedet, jó meg
elégedésedet, melyben, mint gyümölcsben a mag, benne 
van a boldogságod, a mi neked többet ér kincs és gaz
dagságnál. Ha az Űr, valamely választott népének ismét 
Igéretföldet akarna adni, Andalúziát adhatná oda leg-
alkalmasabban. Az andalúziai hiszi is magáról -- idéztem 
már az erről való szálló igét — hogy ő az Isten leg
kedvesebb népe s igy joggal illeti meg őt ez a szép 
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ország, mely ma a térképen csak tartomány, de a szivek 
szabad országának azért megmaradt. 

Sevilla népe derűs kedélyű., őszinte. Keresztül utazó
ban is könnyen megismerhetjük Andalúzia népét, mert 
a. szívét, tenyerén hordja. Megtudjuk, hogy a feríia, a 
pillanatnyi felhevülésnek az embere, akadékoskodó, köte
kedő, sőt veszekedő, bicskát azért nem ragad. Nem 
részegségből tesz, nem boszuállásból, azért hamar kibé
kül, mielőtt még a vele borozó társában kárt tenne. 
Tovább cincog a gitár, tovább mulatnak szép vasárnap 
délután, más holdfényes estén, mikor ütött az esti harang, 
sőt a kivel előbb összetűzött, de rögvest kibékült, hátán 
segíti föl a barátját, hogy az, reá állva, rózsát kínál
hasson az alacsony emeleten, kékre festett erkélyen a 
saladanak,1) a ki lenyúl a virágért, hogy elérje. A pompás 
égalj, költői természetűvé teszi a népet. Nem kedveli 
a komoly munkát, foglalkozást, az ifjúság jobb szeret 
mulatni, kedveskedni a nőknek, mint tanulni, időtöltésből 
is mulat a két nem egymással, nem kerülik egymást, 
nem bánják ha szívük lángot fog. Csak ismerősökkel 
társalognak a nők, azért erkölcseikre nem nagyon vigyáz
nak az erényőrök. Ráérnek mindenre, mert a termékeny 
földjük kevés munka után is ontja az áldást. 

A reges Quadalquivir mellett búcsúzóban, ismételten 
mondjuk el a sevillai nőkről, hogy kedves, bájos graciozus 
formájú élénk teremtések, kiket az Isten, jókedvében, 
emberek gyönyörűségére, boldogitására teremtett. A bár
sony mellényke és a világos színű selyem fűző alatt, a 
vér melegen folyik erükben, magasan hullámzik a keb
lükben. 

l) Salada, = sós, a sózott. A sevillai, gyengédségből igy nevezi a kedveséi. 
A nők nálunk talán neheztelnének, ha édes helyett, sósnak mondanánk ókét. 
Vértesi Spanyolország Portugália 30 
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Iloíiyan volt tovább? ~ a lisszaboni sajtó-
koiiíííessztis berekesztése után. 

M^'lt'petés. - M'-iijiiuk Afrikába. —• Együtt vagyunk. — Négyen voltunk. — Hall-
traf«*iü az »»lbe>'Z*'iés?ík*:t. — A thoiuari kirándulásról. — Fiatallányok portugrál nem
zeti vÍM»lolben. — Bikatrulya. — A lovag-kastély udvarán. — Kezdem sajnálni. — 
A Tejun. - A kétnapos fiortoi kirándulás. — Második legnagyobb város. — 
Százéves bor. — Nagy a kivitelük. — A Dueron. — A felköszöntőt megtapsollak. 
— Mejrfogyva ile kitartva. — Rajruában, egy villában. — A jrazda és házi népe. 
— Fölvinurositnif présház — Emlékezés két királyról — Összehozni, összekötni. 
•••- Fényképen. — Fényt*s lapok. - - Gondolatban velük voltam. - A viszontlátás

nak örülök. 

»ikor Sevillában, gyönyörködtem javában López 
w?||ö& Mária haiigrezgésében és a kecses spanyol 

%^W^^^ táncában, vállamat érinti kezével Szirmai Antal 
.̂ ásff* párisi újságíró, a „La Presse Internationale 

«3^ «^_ igazgatója. Ebben a messze idegenben meg
lepetés számba ment nekem ez az ismerős, mert hiszen 
elváltam a nemzetközi sajtókongresszusi tagtársaimtól 
Lisszabonban, s azóta, hogy nagyot szaladt az idő, én is 
megjártam Spanyolország Tolna-Baranyáját. 

Barátom azzal a derék tervvel lép elő, jöjjek vele 
s társaságával Afrikába. 

— Mikortájt történik az indulás? 
— Megtudom. Megmondom. 
---- Magam is — mondom neki — oda törekszem. 

Marokkóba, Tangerbe, de csak Granada és Malaga meg
nézése után szándékoztam. 

Xem volt sok rábeszélő szóra szükségem, nem kés
tem a kézügyben lévő jó alkalom megragadásával. Vál
toztatok az útirányon a jó társaság kedveért s indulunk 
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Cadix felé, hogy a kikötőjéből átvitorlázzunk a fekete 
és forró világrészbe. Marokkóban vad nép lakik, a 
közélet letargikusan alszik, jó, ha többen vagyunk, azt 
gondolom. 

Tehát együtt vagyunk Taunay Victorral, a lisszaboni 
sajtókongresszus titkárával a „Verité" szerkesztőjével 
és az „Associaeion de la Presse Judiciaire" alelnökével, 
kivel Parisban több jó napot töltöttem. A finom érzékű 
francia író, a sajtókongresszus egyik főembere, régi 
nemes család sarja, általános közkedvelségnek örvendett 
közöttünk, sok dologban adott útbaigazítást Parisban is 
a kongresszusra nézve. Beekmann Emészt, a stockholmi 
„Publieist Clubben* küldöttje tartozott még a megfogyat
kozott kis társaságunkhoz, a kivel fölelevenítettem az 
elmosódó emlékezetet, vele jól elbeszélgettem svédor
szági dolgokról, a mi annál inkább érdekelt engem, mert 
az előző évben (1897) Stockholmban tartatott meg a IV. 
nemzetközi sajtókongresszus és a skandináv népek or
szágos kiállítása, a mely alkalomkor én is ott voltam. 
Akkor, magasan fent voltam, eljutottam Xord Capig. 
Most, mélyen lent járunk, Európa két végpontja között 
óriási távolság . . . 

Vonatunk lassan jár, veszedelemtől nem kell ugy félni, 
mint az amerikai őrületes sebességgel járó vonatokon, 
elbeszélgethettünk kedélyesen. Hallgatom a társaim érde
kes előadását, bírtuk egymás lelkes rokonszenvét, szedem 
tehát a szikrázó és kedves ötletességük virágát. Derűs 
mondásaikra fojtogat a nevetés. 

Hogyan volt tovább? azután, hogy váltam tőletek. 
Elmondták a thomari kirándulást legelőbb. A portu-

gáli írótársak, az ottani társadalom hangadó alakjainak 
szeretetreméltóságát dicsérték, a kik mindent elkövettek, 
kirándulásokat rendeztek, ünnepélyeket szerveztek a 
világ minden tájáról Lisszabonba összesereglett kartár
saiknak, a toll nehéz munkásainak a szórakoztatására, 
üdülésére és mulattatására. Minden összevágott. 

Thomart nagyon emlékezetesnek mondották. Szep
tember 30-án pompás napra virradtak. Kora reggel volt 
az indulás, nem jutott mindenkinek idő a reggelizésre. 

30* 
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Az induloházban az a meglepetés érte őket, hogy egy 
figyelmes, udvarias sütő mester, néhány fiatallányt por
tugál nemzeti viselettel öltöztetve, a sütemények több-
féleségével küldötte hozzájuk, hogy lássák el magukat 
reggelivel és az útra. 

Ut középen a külön vonat megállt, - - igy folytatják 
tovább — s megmutattak a kongresszus tagjainak egy 
bikagulyát, melyből szállítják a szükségletet a lisszaboni 
bikaviadalokra. Érdekes volt. No, én - - mondtam - -
többet láttam Spanyolországban, vadabb állatokat bizo
nyára. Ők vették föl erre csakhamar a szót, mondották, 
hogy a csorda tulajdonosa rögtönzött a tiszteletünkre 
egy bika-összefogatást pányva kötéllel s ebben részt vett 
a tulajdonos leánya is lóháton. 

Kocsikon robogtak be Thomarba, volt ünnepélyes 
fogadtatás, házak fölékitése, szép asszonyok szíves üd
vözlése az erkélyekről, kis leánykák szórtak virágokat 
az útra, a merre jártak, szóval a Tengerjáró Henrik kora
beli jelenetek ismétlődése. Képek róla a thomari és 
párisi lapokban. Elszontyolodva gondolok rájuk. 

A templomos rendi lovagoknak egy régi, építészeti 
tekintetből remek, történelmi nevezetességű, földíszített 
kastélyának az udvarházán volt a megvendégelésük. 
Rogyásig tele asztalok, kellemes felköszöntők a katona
zene közeiben. Kezdem sajnálni, hogy nem voltam velük, 
hogy nem láttam a virágos karzatokat. Másrészt örülök, 
hogy addig nagy munkát végeztem, Spanyolország fő
városán kivül láttam az ősrégi Toledot, nagymultu 
Córdohát és a ragyogó, kedves Sevillát. Tüzetesebben 
néztem meg, mint a társaim futólag látták. 

Mi meg láttuk Thoinar nagyszerű szövőgyárait, gőz
hajón kirándulást tettünk a Camoes által megénekelt 
Tejo folyón, azután részt vettünk a pompás díszlakomán, 
melyet a lisszaboni San Carlo színházban rendeztek a 
tiszteletünkre virágos asztalon. A páholyok tele voltak 
érdekes asszonyokkal, viruló leányokkal, fényözön. 

Másnapon kirándultunk a festői fekvésű, tenger
melléki Portóba, a hol szűrik a világhírű bort. Zene 
kisért az utunkon és fogadtatás, éljenzés mindenütt a 
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merre jártunk, sardanapali megvendégelés itt és ott, 
útközben az indulóházban, és Portóba érkezvén más 
házban. 

A portói kirándulás két napot vett idénybe, sok 
érdekes dolgot mondtak el róla társaim. Egyik a másik
nak a beszédét egészítette ki. 

Portó, a második legnagyobb városa Portugáliának, 
van is mit mondani róla. Xagy a kereskedelmi forgalma 
tengeren. Hoznak, visznek. Gőzhajók kürtőjével s az 
árbocok erdejével mindig tele van a kikötő, (kiritják a 
sok hordót. 

Kifogyhatatlanok voltak társaim a beszédből, mikor 
a Villa Nova de (faya nagyszerű borkereskedési részvény
társaságnak pincéiről, az azokban ízlett borokról szóltak, 
a tágas raktárak, műtermek s egyéb helyiségekről 
beszéltek, borkóstolás után fényűzően pompás villás
reggelivel való megvendégeltetésükről emlékeztek. A 
hangulat magas fokot ért el. Száz évesnél öregebb bort 
ittak. Borkereskedést űz egy nagy társaság, földrészünkön 
kivül Afrikával, Amerikával. Brazília és portugál gyar
matok a fő kiviteli helyük. 

Fogadták akkor őket a tőzsde gazdag ékitésü palo
tájában és gőzhajón kirándulást tettek a Dueron. Azután 
a portói kereskedelmi társaság, az ottani kastély palotában 
vendégelte meg őket este. Díszkert közepén tündöklik az. 
Estebéd után séta a kertben az éj késő órájáig. Asszonyok 
társasága itt is ugy, mint a San Carlo színházban, a kik 
Taunay Victor barátunk szép felköszöntőjét megtapsolták 
lelkesen, fűzte hozzá Beckmaiin. 

Időközben széledtek a kongresszus tagjai, mint érett 
gyümölcs a fáról lepotyog. Egyre kevesebbre olvadt le 
a számuk, végre megfogyva, de kitartva, a legvitézebbek, 
mondjuk a legegészségesebbek, a kik bírták, ott voltak 
a végbefejezésnél kilencedik napon, hogy lemorzsolják 
a sorrendet teljesen. Én is szívesen emlékszem vissza, 
mikor az „Emploi du temps" lapját forgatom a kezemben, 
melyet előzőleg adott kezembe a rendezőség Parisban. 

Eljutottak beszédjükkel a végbefejezéshez, csinálván 
nekem többször — miként a közszólás mondja — hosszú 
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fogat. Mentségemet miért nem tartottam tovább velük, 
olcsónak veszik, nem fogadják el. 

A poitugáli felső Dtieronak szőlővel beültetett lankáin 
Rajnában voltak hivatalosak Ferreira Antonio Bernardo 
úrhoz, pineebirtokoshoz, annak a Villa Yesnvio nyaraló
jába. Három nevénél, több szőlője volt a házigazdának. 
Xagy volt és bőkezű a vendéglátása. Hova nem jut el 
egy kongresszista, ha ruganyos lába van és jó a kazánja. 
Egyiknek sem vagyok híjával, más mód nincs tehát, 
mint hogy kárpótoljam magamat Malagában. Egyelőre 
kövessük az elbeszélést Raguaban. Messze esik az 
Eaguától, távol bizony. 

A vendégszerető gazda házi népe, nagyszámú cse
lédsége az indóháznál várta érkezésüket, hogy segít
ségükre lehessenek szolgálatukkal. Volt izzadás, erősen 
tűzött a heves szűrésű portugáli nap a kék égboltról. 
Örültek a társak, mikor a pazar vendégeskedések utolsó 
állomásához jutottak. A présház f fölvirágositott nagy 
helyiségében volt a villásreggeli. Óriási fürtök függtek 
a tetőről, a falak a szőlőművelés eszközeivel voltak 
cifrázatosan tele aggatva, a padlat tele volt szórva levéllel 
és szőlő vesszővel. A tüzes borok csakhamar jókedvre 
vitték a társaságot. A borok születési évei 1815-ig mentek 
vissza. Pohárral a kezében, megszokott, csillogó ékes
szólásával, telivér gall esprittel Taunay Victor tolmácsolta 
a kongresszusi tagok hálás köszönetét. Olvastam beszédét 
a párisi sajtó-ujságban, hallottam a magyarok éljenriadal-
máról, poharaik összecsörrenéséről. Lelkesen emlékezett 
meg I. Károly Portugália lovagias királyáról, a szépséges 
Dona Amáliáról, II. Oszkár svéd királyról, kinek vendég
szeretetét a kongresszus tagjai az előző évben élvezték. 
Mondta a szónok, hogy az évről-évre tartott sajtókon
gresszusoknak célja nem csupán csak a toll embereit 
összehozni, de a szíveket is összekötni, azért emlékezik 
meg a már távollevő kongresszi tagokról is. 

A társaságot egy készenlétben álló fényképész vette 
képre, a mint a kétszárnyas, emeletes, föllobogózott 
nyaraló kétoldalas tornácán, fent és lentebb csoportba 
állt. A képet hozta több lap, többi között az újfent 
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emiitettem párisi UJSÚJÍ is. Megismerek többet a lépcsőzet 
két kiugró párkányán. 

Mig ök Raguaban keresték a szép napokat, azalatt 
én Aranjuézban találtain ínég azokat. 

A nemzetközi sajtókongresszus csakugyan igen szép 
fogadtatásban részesült Budapesten (lNíMi). Stockholmban 
(1S97), Rómában (1S99), mindenütt, de a lisszaboni (1NÍNS) 
fogadtatás a kongresszus történetében fényes lapokkal 
tündöklik. Ürülök, liogy összejöttem társaimmal, a sok 
szépet és jót, ötletes tréfáikkal élőszóval hallottam az 
ajkukról. A mit elhallgattak, a mit csak nagyjából mondtak 
el vagy egy sürübordáju papirosról olvastak le nekem, 
fölépítem abból magamnak a többit képzeletben. 

Sevillától Cadixig, mindig a lisszaboni kongresszus 
utójátékáról volt a szó közöttünk. Erősítgetik, milyen kár 
volt nekem egy napot is elmulasztani azokból. Hiszen azóta 
is — mondtam nekik — mióta tőletek elváltam, gon
dolatban mindig közöttetek voltam, kiket megszerettem, 
most pedig a viszontlátástoknak annál jobban örülök. 

v 
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Sevillától Cadixig. 
Mit latiunk? — Érdemes. —- Merino juhok. — Gitár és pásztorbot. — Erdők, 
mezőgazdaságok. — Bőven ontja áldását. — Menedékhely. — Templomkincsek. — 
Egy, a Júdás ezüst pénzéből. — Bikacsoportok. — Szőlő, karó nélkül. — Törpe 
pálma, óriási kaktusz. — A xeresi. — Misézhet a pap. — Húszezer üveg- bor a 
kelyhekben. — A gótok Mohácsa. — A hol Nelzon csatázott. — Meghalt. — Orosz 
és japán. — A búrokról. — A polgáriasodás nevében. — Törvényes gyilkolás. — 
Szegény társadalom. — II. Miklós ábrándja. — Sok csatahely. — De la Frontéra. 

— Lobrok, sóból. — Földnyelven, és homokpadon. — Cadixba érünk. 

z időt Sevillától Cadixig elbeszéltük a sajtó-
kongresszusi tagokkal, de azért számoljunk 

mrpontból 
mert Spanyolország legnagyobb rónáján megy keresztül, 
de azért érdekes. A föld, melyet a vonat keresztül vág, 
igen hasznos. Érdemes arra, hogy hullassa rá a dolgos 
ember, arcának verejtékét az andalúziai forró napon. 

Mező gazdaságok, lapostetejü hófehér mezei lakok, 
ültetvények, gyümölcsösök gyors egymásutánban válta
koznak szem előtt. A kék égen néhány alabástromfehér 
felhő úszkál. A föld dimbes-dombos, tenger felé lassan 
alászáll, helylyel-közzel az afrikai tenyészetnek nyomai. 

Andalúzia kövér mezőin sok juhot látunk legelni. 
Hosszú, fehér, bodrosan selymes a szőrük, gyapjújuk, 
ők maguk merino néven ismeretesek. Erről a spanyol 
földről vitték át a tenyészetüket több helyre. 

Közepes a juhoknak a nagysága, szarvuk csigádad 
alakra görbült, az anyaállat csak részben visel szarvat. 
A falkák vagy egy helyben maradnak, vagy vándorútra 
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kelnek, jő legelőre mennek, télen melegebb vidékre 
húzódnak. Pásztornép bőven van körülöttük, juhász
kutyák nagy számmal. Májusban nyílják az /illatokat, 
ünnepélyességeket rendeznek ez alkalomkor. Ősszel be
kenik a bundájukat vörös földből való sárral finomítani 
vélik ez által az amúgy is finom, fehér selymes gyap
jújukat. Éjjel és télen lehetőleg födél alatt tartják az 
állatokat. Dél Amerika erősen versenyez Spanyolország
gal a meiinoi juh gyapjújával, sőt annyira vannak már 
a spanyolok, hogy maguk is a legfinomabb gyapjút 
Szász- és Poroszországból rendelik. A gitárt kevesebb
szer, a pásztorbotot pedig többször kellene venni a ke
zükbe. Mintegy tizenöt millió juh van Spanyolországban. 

Olajfa-, diófa-, függe-erdők, parafatölgyek, pálma
csoportok ós pálmaligetek, narancs, citrom, gránátalma 
bőven, többhelyütt közéjük állnak a lombos fenyőfák, 
tamariszkok, bizarr áloék, szentjánosfa ültetvények. A 
völgyekben gesztenyés. Az oleander vadon nő. 

Az utmentén kisebb-nagyobb városok, mezőgazda
ságot űznek, állattenyésztéssel foglalkoznak. Pormás, 
fehérszőrű szamarak, öszvérek, melyekhez nincs egész 
Európában hasonló. Bőven ontja áldását a Quadalquivir 
kétfelől. Emberek települtek a folyó köré, lapos tetejű 
fehér házak kandikálnak ki a zöld lombokból. 

Utrera város mellett haladunk el. Valamikor me
nedékhely volt. A közszólásban maradt meg ebbeli hír
neve. Gyilkold meg és fuss Utrerába. 

Templom sok, sok, sok, közöttük moséből átváltoz
tatott akárhány. Látok egy Giralda utánzatot is. Hallom, 
hogy errefelé majdnem valamennyi templomban, főoltáron, 
sekrestyében, van valami mestermű, melyre büszkék a 
hívek. Az egyik templomról ez a hír jár, a másikról 
amaz, az utrerai Santiagoról pedig az, hogy benne 
őriznek egy ezüst pénzdarabot, abból a harmincból valót, 
melyért elárulta Júdás, Krisztust. Higyje el, a ki akarja. 

Barnás fekete bikacsoportok tűnnek föl a környéken, 
őrült spanyolok áldozatai. Kedvtellésel, műértőleg tekin
tenek rájuk, szinte hízik bele némely spanyol sportked
velőnek a szeme. 
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Szőlők karó nélkül. Bozontos ágaikat nehezen moz
gatja a szellő, mikor tele vannak kövér fürtökkel. Jól 
megélnek, forrón tűz a nap, szinte lángolóvá teszi a 
levegőt, pattogtatja házakon a vakolatot. A tél errefelé, 
csak aíele hűlő ősz. Nincs a természetnek téli köntöse: 
hőpaplan, jégvánkus, csipkés zúzmarával jégfátyol. 

Törpe pálmák, óriási kaktuszok, parafatölgyerdők, 
repkénynyel benőtt, düledező várfalak, változatosság, 
végre egy nagyobb város, mely a magyar Alföldön is 
számot tenne, Jeréz, (Jeré) félszázezret meghaladó lakossal. 
Mostani elnevezését Seris-től nyerte, mint a mórok azt 
előbb nevezték. Sherry városnak is nevezhetjük a sok 
Sherrytől, melyet itt gyártanak az angolok nagy bőségben 
egy déli tüzes szőlőfajból, mely ezen a vidéken terem. 
Karó nélkül szabadon terjeszkednek a szőlővesszők. A 
kik a borozóhelyeken keresik a szíverő sitőt, azok előtt 
ismeretes Jeré városnak a neve, melynek hűvös pincéi
ből a boruk; ötéves korában, millió üveg számra árasztják 
el az angolok és spanyolok a világot, főleg Európát. 
Az e vidékbeli erős és jó bor, a Xeres oscuro, kis mér
tékben orvosság, nagygyal pedig tudjuk . . . de szóljanak 
erről azok, a kik bodegákban keresik az életkedvet, a 
xeresiben az igazságot, s a kik isszák kettesben, talál
nak sok csalódást. A xeresi pincék levegője már maga, 
részegítő hatással bir. Nem nézzük meg a száz és ezer 
számra dolgozó munkások gyors kezének a járását, nem 
ízleljük meg sorra a tüzes borokat, mert szükségünk 
van a tiszta főre, helyesen gondolkozó elmére, hiszen 
Afrikába is át akarunk rándulni, a hol éget a nap, Egyip
tomból ismerem a pörkölését. 

Nálunk a borról az a mondás jár, hogy az ilyen
olyan jóval, misézhet a pap Jézus neve napján. No, a 
Xeres borral miséznek is egész Andalúziában- s ha igaz, 
a sevillai székesegyházban magában közel 20.000 üveggel 
fogy el évenként. Azt hiszem, hogy kis palackok lesznek 
ezek. Azt meg tudom, hogy a legtöbb sherry-bor most 
Huelvában készül. 

Jerez de la Frontéra mellett átfutóban, érdekeljen 
minket a híres világcsatahely, ébredjenek föl az emlé-



Sevillától Cadixig. 4 7 5 

kezetünkben a történelmi dolgok. Egyheti heves küz
delem után itt áldozott le vérvörösen 711-ben a nyugoti 
gótok napja - - az Atlanti-tengerbe. Összetört a hatalom, 
romba dőlt egy ország. Talaj képződött, melyen az arabok 
építették föl a művelődésük korszakát. Ujabb kutatók, 
történészek, innét tova, máshova teszik a híres csata
helyet, Gadixtól délkeletre Traíalgar-fokhoz közel, Conil 
és Vejer közé, a Salado folyócska partjára. Mindegy, 
Mohács, Mohács marad. Jeruzsálemben, Krisztus sírhelyét 
is máshová teszik az amerikai ujabb kutatók. Mindegy, 
csakhogy föltámadott, él az ige. 

Musa, Tarikot küldte Afrikából Európába, ide, a ten
gerszorosnál csupán csak a szomszédba, hogy kémleljen 
és hozzon zsákmányt. A portyázásból csata lett, öklöklésbe 
kerültek a seregek, világraszóló esemény fejlődött. 

Vej értől délnyugotra Trafalgar-foknál még egy másik, 
vízi csatahely van. Nelson (Nelz'n) győztes lett a tulajdon 
hadán, a teljes eredményt, a teljes győzelem hírének a 
megerősítését már nem érhette meg a hajóraj vezér, 
hősiesen meghalt puskagolyó sebében, (1805. évi október 
hó 21-én) mikor a spanyol-francia hajóraj 33 sorhajóját 
megtámadta. Ő, a trafalgari győző, a vérhabos hullámokon 
még látta a győzelmet, valamiként véresreverten, szerte-
zúzottképpen látta Makarov tengernagy a veszteséget 
az orosz-japán háborúban. Hírhallói vagyunk annak, hogy 
a lenézett, kicsi, diadalt vett az elbizakodott óriáson, 
kinek a serege tenger volt. Mikor e sorokat írom, javában 
fojtogatja a japán párduc a jegesmedvét, torkán harapja. 
A trafalgarinál is nagyobb volt a tengeri ütközet. A balti 
flottának véget vetett Togo, Csuszimánál, a koreai tenger
szorosban. 

A búrok, földművelő polgárokból lett katonák, kik
nek erős váruk volt az Isten, szinte megmutatták karjuk 
erejét a vérnyomokon járó, Transvál aranybányái és 
gyémánt mezői után áhítozó angol óriásnak. A pol-
gáriasodás terjesztése öldöklő háborúkkal történik, béke 
hirdetésével az ajkon. A polgáriasodás nevében raboltak 
művelt európai nemzetek Khinában, ennek a nevében 
kínoztak Kongo-államban. A búroknak meg volt a maguk
hoz való műveltségük, ott az erősebbnek kincsszomja 



470 Sevillától Cadixig. 

ösztökélt vérontásra. Közfelháborodás az angol nagy
hatalom mohósága, könyörtelen uralmi vágya fölött. 

Van csatahely Spanyolországban nagyon sok, földön, 
vízen, liegysxorosbafi. Volt mérkőzés, az erőknek fegy
verek élén összemérése, népek háborúba vivése, világ
történeti jelentőségű szembenállás. Hasított a bomba-
cserép. Gyors kézzel jegyezte föl Clio a világeseményeket. 
Az volna a legelső ember a világon, ki a véres birkó
zásnak, a legborzalmasabb képekkel teli háborúnak magját 
kiirtani tudná. A törvényes szabadalom leplében való 
gyilkolás megszüntetését előbb várhatjuk a népek önér
zetre kelésétől, mint a fölvilágosultságuktól. Egyelőre 
marad elviselhetlen, nehezen összekuporgatott adókban 
a szegény társadalmi osztályoknak a kiuzsorázása, sokak 
fejealjának elárverezése, máról-holnapra bevált fegyver
nemek költségeire. Mondjuk ki a magunk igazát. Az állam 
rettenetes adókkal nehezedik ránk. Ha ez tovább igy 
tart, még jobban megnehezül az élet. Mindenki, mindenki 
ellen küzdvén, a gondnak terhe még súlyosabb lesz. 
Tele leszünk elégedetlenséggel és keserűséggel. Az állami 
dolgok intézői, a nagypolitika csinálok, véres lázadásba 
fogják kergetni a népeket. Spanyolország rozoga állami 
épületében alkalmilag mondom ezeket. 

Csak nem valósul meg az örök béke ábrándos 
eszméje! Az orosz császár, (II. Miklós) ur 110 nemzetiség 
fölött, a ki békeapostolság palástjában pompázva, hordta 
a békés szót az ajakán, — a palánta ma még gyenge, 
törékeny — törekvése meghiúsulásának szomorú érzé
sével meghazudtolta magát a szélső Keleten. Port-Arthur, 
Ázsia Sepastopola, A szélső keleti népfaj pedig, melyet 
eddig sokan csak a szánalomra méltó nevetségességeiről 
ismertek, megmutatta karjának az erejét, megalázta a 
cár sasos büszke lobogóját. „A cár koronája nem óvja 
őt meg a fejfájástól," mondja egy orosz közmondás. 
Hordatja haza sebesült katonáit a világot ölelő vasutján. 
Bizony sokat vesztett az orosz, — ki a sorsüldözött len
gyelek országát vérrel és vassal olvasztotta be, a finneket 
megkínozta, — a politikai mérlegelésben. Most még jobban 
fájhat a cárnak feje, érezheti az ország ólomsúlyát. 



Sevillától Gítilixig". 477 

Vejer és Jeréz, de la Frontéra melléknevet kaptak 
később a határhelyi testvérüktől. Egész történelmet 
lehetne írni erről a Quadalquivir melletti helyről, de 
nekünk nem célunk az: a keresztények háborújában a 
mórok ellen, bizonyára sok vér folyt itt. mikor a mórokat 
visszaszorították, hogy menjenek, a honnét jöttének. 

Zökkenjünk vissza a kerékvágásba. Mocsarak, kisebb-
szerű tavak mellett visz el az utunk. Tenger közelében 
ugy veszik ki magukat, mintha ittrekedt tengeri Omlósok 
volnának; egy dézsa víz a Balatonban. 

A kisebb tavak vizét a nap lepárlatta. A sós vizek 
elpárologtatósa után kivonják a sótartalmat s lobor alak
ban szárítják azt. Láttunk több fehér lobrot, sóból, a 
naptól fénylettek. 

San Fernando történelmileg is nevezetes várost — 
mely a sóstó sziklaszigetén van — elhagyva, Nyugotra 
s azután Éjszakra fordulva, előttünk az Atlanti-tenger 
tükre csillan föl. Tőrre Gorda-nál fölfelé csavarodunk, 
hogy bejussunk arra a hosszú, keskeny földnyelvre, 
melyen a vonat végig robog Cadix felé s a melynek 
némely részén sín, országút és vízvezetéki csővezet alig 
fér el egymás mellett, de a hol kiszélesedik, látogatott 
tengeri fürdő helyeket látunk, a hová menekül Cadix 
lakossága alkalmatlan melegben. 

A tenger ílditő lehe behatol a kocsinkba, a tenger 
nyugtalan vize csapkodja a kocsink kerekét t és oldalát, 
egy-egy elszabadult hab az ablakra locsesan. Átszaladunk 
azon a homok-padon, mely a cadixi sziklaszigetet elvá
lasztja a szárazföldtől. A szárazföldet és szigetet össze
kötő vasúti hídon átrobogva, ámulat-bámulat között afölött, 
hogy milyen különös helyen járunk, afrikai lesz a tájék, 
azon gondolkozunk, hogy miért építettek ezen a helyen, - -
a hol nincs víz és tenyészet — várost az emberek? Cadixba 
érünk, melyet a spanyolok Cádiz-nek írnak, de Cadich-nak 
ejtenek, az andaluziaiak pedig rövidítve csak Cai-nak 
neveznek. Hogyan érthetnek meg az ilyen kurtított beszéd
jüket? melyet legyező nyelven se lehet kifejezni. 

*7rr^ 
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Szárazon és vízen összeköttetés a világgal. 

f zárt félszigeten, a tengerbe nyúló gránit sziklán 
kellemes fekvéssel épült Cadixot, Spanyolország 
hasonnevű tartományának a csinos utcákkal, 
fasorokkal beültetett fővárosát, ezt a divatos, 
hollandi tisztaságú várost, szószoros értelemben 
méltán nevezhetjük Afrika és Amerika kapu

jának, az óceán városának, mert az emberek a tengeri 
erődöt belevitték, a mennyire csak lehetett; a lakházukat 
tengervíz locsolja minden oldalról, veri az erődöt, szirtes 
partjukat. Pompás látvány, mikor 

„Felkél a nap 
S hajnal fakad nyomán/ 

A város neve a feniciai Gader szóból ered, mely 
várost, kerített helyet jelent. Vízvárnak való hely ez 
valóban, egy óriási nagyságuk őkagyló, a mely körül, 
a város öbleiben, volt tengeri csata néhányszor. A várak, 
tenger és szárazföld felől védik a várost. 

Az alkalmas kikötővel biró városban kereskedés 
mindig van azóta, hogy a Balti-tenger parti vidékéről 
hozták ide a borostyánkövet. A feniciaiak, ez az ókori 
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kiváló kereskedő nép, nagyon szeretett idegen földön 
magának piacot teremteni. Cadixot is, Krisztustól -
mondják - - ezer esztendőnek előtte alapította. Rendesen 
szárazföld melletti szigeteken vagy a tengerbe nyaló 
keskeny földnyelveken szerettek fészket rakni, Tyrus 
városuknak a módjára. Innét könnyebben röpülhettek 
el, ha ránőttek az idegen népek nyakára és a mikor 
őket kergették. 

Ultima terra-nak nevezték a rómaiak, utolsó föld
darabnak, melyen túl csak sejtése volt az ismeretlennek, 
de a mikor felfedezték Amerikát, röpült onnét ide, az 
elfeledt földre, a sok kincs, gazdagodtak az emberek, 
londoni polgárokét is fölülmúlta az, a XVIII század 
második feléig. Volt arany, volt ezüst bőven, ezzel pedig 
mindig lehetett vásárolni. Irigy angol szemek rávetették 
magukat Cadixra és mértek rá (1596) olyan csapást, 
melyet máig se hevert ki. Bmbertipró jogtalanság, Essex 
lord volt az a vacl pusztító, a ki rombolt itt. Azóta 
újkori alakban fejlődött a rendes és tiszta város, melynek 
a házai, építkezési tekintetben elütnek Sevillától és más 
spanyol várostól. A házak fölfelé nőnek, lapos tetővel 
bírnak, ezen, szép kilátás végett torony aíaku építkezés, 
az úgynevezett mirador. Távlatból nézve a tornyocskák 
százakra menő sokaságára, sajátságos benyomást kapunk 
Cadixról. Bizony nagyon szép nézni azokból, az Atlanti-
óceánba fényesen temetkező napot, hát még milyen jó színi 
a nedves, enyhén meleg levegőt, melyet a tenger lehe 
áraszt el a városban! A tüdőbetegek jó enyhhelyet talál
nak itt. Lent marad a város veszekedett zűr-zavara, 
mocska a földhöz közel lapul meg, Itt fönt a tisztább 
világban messzebb száll a gondolat, nagyobb erőt vesz 
az érzés, talán édesebb is a szerelem. Mennyi de mennyi 
szívbeli történetkét mondhatnának el a miradores, heves 
vérű ifjakról, igéző szemű leányokról! 

A házak fala tarkára van festve, a hány ablak, 
csaknem annyi erkély, márvány mindenütt, márvány a 
pazarlásig. A város, természetes határán túl nem terjesz
kedhetvén, mértföldes utcát ne keressünk, rövidek és 
szűkek azok, térrel gazdaságosak. 
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Sétálok a tengerparton, üdít a hüs szelloeske, mely 
borzolja a víz hullámait, hallgatom a sirály sikongását. 
Nézem a híres és nagy kikötőben - - mely a bareellonai 
és malagai után harmadik a sorban - a hajó árbocoknak 
az erdejét. Nézem a- ladikoknak lassú evezőcsapásokkal 
ide-oda csuszanását. A mint emelkedik a hullám egyen
letes ütemben, loesesan a víz, csobban egyet a ladik alján. 
Tüzes szemű olaszszal yankee ül az egyikben, önző, 
spekuláns, de tudjuk, tisztességes az üzletben. Hordják 
ide Andalúziából a cukornádat, gyapotot, parafát, viszik 
tovább. A patak a tenger felé siet, a pénz is oda gurul, 
a hol sok van. 

Nézem a japán hajót, ugyancsak meg van terhelve. 
Kincs az a mi rajta van. Tudjuk, hogy a felkelő nap sziget 
országában a pénznek ötször annyi értéke van, mint nálunk 
Európában. Odább siklik tekintetem a Nyugot Indiából jött, 
mély járású angol gőzösre. Megy haza, napsugaras vidék
ről a köd hónába, biztos irányító tűje oda juttatja. 
Másik hajó, a messze Kelet vizéről jött, Japánország
ban volt, érintette Sanghait, Honkoiigot, Singaport és az 
egyenlítőt. A Kanári-szigetekről induló könnyebb, francia 
gőzösöket is megnézem, végre azt a nehézkesen mozgó, 
megterhelt nagy spanyol hajót, a mely most indul Dél 
Amerikába. Boszorkányos gyorsasággal dolgoznak rajta 
a matrózok és a vasdaruk kezelői. Mégmásik hajó, mér-
hetlen mélységű sötét vizekről jött. Vihar dűlt a tengeren, 
ringott a hajó, elbeszélik. A kikötőben óceánjáró gőzös 
akármennyi, szeretnék velük tova szállni, messzire, az 
ócska Európából uj világba, a nagy arányok hazájába, 
a hova kiszakadva a magyarság testéből, teleheverve a 
hajót, mennek hazánkból is nagyon sokan, mikor a 
kereslet és a zseb, a haza fogalmába kapcsolódik és 
lelkük, reménynyel emelkedik föl. A kik találni akartak, 
térnek azután onnét vissza, mikor nem találtak s az 
anyahaza iránti vonzalom erőt vett rajtuk. 

Az élet hajótöröttjei vándorjegyet vásárolnak abból, 
a mi vagyonuk romjaiból megmaradt. Ujabban Fiume a 
kivándorló magyaroknak az utolsó szárazföldi állomása. 
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A „í1unard" magyar-amerikai vonalt állította föl a kor
mány, hogy a veszett fejszének megmaradjon a nyele. 

Az elvisolheflen adókat t%<ökiaMiteni. jó uraim, szak
iskolákat állítani mindenféle tudásra, munkát adni annak, 
kinek kenyere fogytán van. kevesebbet politizálni, kortes
kedni kemény vonású magyarom, mikor ugy sincs nagy
világi politikánk, és többet dolgozni az egész vonalon, a 
képviselőháztól és a minisztériumoktól a községi elöljáró
ságig, más. igaz érdemeket kitüntetni, nem pedig az uri 
kerteseket, akkor megszűnik a kivándorlás. Most az. 
növekvőben van. Ne legyen a messze jövő feladata 
segíteni ezeken a visszás dolgokon, állapotokon. A béke 
apostolai szereljék le a sok katonát, adják vissza a mun
kának, könnyítsenek a nép terhén. 

Idegen népek javát szolgálván, az amerikai levegő 
humbugos magasságából leesve, reménycsalódottan jön
nek azután sokan vissza, a kik még jöhetnek. Talán 
még eljutok én is oda — látogatóba! Amerika a köze
lebbi igyekezetem célja. (Azóta, hogy írtam ezeket, voltam 
is már ott.) 

A eadixi kikötőijen látok emberareokat. a mi fajunk
hoz nem tartozó egyéneket. Fekete és sárga bőr, nyomott 
orr, húsos ajak, ferde metszésű szemek. Több, piszkos 
alak. 

Ott, a hol a védőfal megszűnik, mindig ostromot 
tart a víz, sok kődarabot hány ki a háborgó elem, 
mely folytonosan csapkodja a szirtet, de megtörve hullik 
vissza a víztömeg, uralma megszűnik, megkötötte Isten az 
elemeket. Most a könnyű szél, csak kis fodrokat ver föl. 

Már az indulóháztól bejövet, a népélet tarka mozgoló
dásában kellemetesen lep meg a Puerta del Mar fölirata. 
Tenger felől jőve a városba, azt olvasom latin szavak
kal: „Az Ur őrködjék a belépő fölött/" Tehát Isten 
oltalmába ajánlanak a cadixiak. Szinte jól esik hallani 
ilyen mondást, azután, hogy némely városban fosztogatják 
az utazót, idegent. 

A város déli oldalán elvonuló csendesebb öbölben, 
a nagy négyszögletes kövekből épitett magas kőparton 
rengeteg sok horgászó van. Ki a holnapi ebédjét, ki a 
Vértesi Spanyolország Portugália ö l 
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mai vacsoráját akarja előkeríteni, a tenger gazdagságá
ból a házi szegénységéhez, minél több halat a göbetlen 
zsinegére fűzni. Sokszor megbámultam már a nyugodt 
vérű horog-halász kitartását, tanulni lehet tőle a türelem 
erényét. Ezúttal annál szívesebben néztem őket, mert 
láttam egyúttal a játékos haboknak az Osszeölelkezését 
Nem unom meg nézni sem akkor, mikor lágyan simulnak 
egymásra, sem akkor, mikor esnek egymásra, fehérré 
válik habjuk. Távlatból nézve, mintha fehér testű najádok 
úszkálnának. A némává vált horgászok közt csetepaté 
támadt. Valakinek egy furcsa tengeri állat akadt a 
horgára, kihúzta. Húsnak nem hal, halnak nem hús. 
De nem ezért van a hangos beszéd. Amint a vízből 
kirántotta, a másiknak a hátára került a kocsonya-állat, 
bevizezte ruháját. 

Vasárnap volt éppen, az ünnep meleg nyugalmába 
vonultán, láttam hosszú rojtos arany himes sok szép és 
nagy selyem kendőt. Kiállítást lehetne rendezni ezekből. 
Az egész ruházkodáson, fényűző megjelenésen észre
vettem, hogy telik miegymásra. Más kérdés, vájjon arány
ban áll-e a család anyagi helyzetével? A világosság az 
élénk színeket rikítókká teszi. A férfiak lapos karimájú 
szalma kalapban. 

Az üzletek redői leeresztve, örege-apraja friss leve
gőre törekszik, siet minél többet habzsolni abból a sós 
jó levegőből, melyet a szellő, szárnyán hoz a tengerről, 
tengeren túli vidékről. A falakból perzselő hév csapott ki. 

Bájosak Cadix sétányai, a tengerpart mentében 
elragadó szépen övezik körül a várost. Las Delieias 
elnevezésük magyarázza, hogy a ki ezeken végig sétál, 
élvezetet, gyönyört talál. Szépségek, fényes, fekete, 
magasra fésült hajjal. Leányarcok bájos, meleg mosolya. 
Biztatás sugárzik a szemükből. Szívják a tenger üde 
páráját. Egy akaratos gyereket, a türelmét vesztő apa, 
karcsuklóján rángatja, 

Az üzleti élet teljesen megszűnvén, jól megfigyel
hetem a népet, szükséges esetekben érintkezek vele. 
Művelt, udvarias, nyájas modorú és előzékeny az, férfia 
ugy mint nője, kiket a legszebb andaluziaknak tartanak. 
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Kis konty, nagy virág. Fekete haj, teher rózsa, dói ál l 
A nők errefelé is mindnyájan virágút hordanak. Asszony, 
leány, egyaránt. 

Rendkívüli Imrátságosságuknál fogva, könnyen nye
rünk belépést az otthonukba, családi körükbe. Maguknál 
fognak. Kiniagyarázliatatlan ellonmondást iátok azonban 
azon körülményben, hogy a házak földszintjének az ablakai 
gondosan el vannak rostélyozva. A poreeliánszerff és 
eres virágok is, éjjelre. Hallottan] csattanójául a dolog
nak, hogy nem annyira a virágokat és a kincset féltik 
a családapák, agancsos férjek, mint inkáid) fa családi 
élet bizalmas meghiftségében !j a szép asszonyaikat. 
Mozgalmas multu, gondozott bajuszú fiatal emberek min
denütt vannak. .Mozgalom a társaságbeliek közt is szokott 
támadni. Azt tartják a férjek, hogy holdfényes éjjelen, 
mikor az éjjeli zene fölhangzik az ablak alatt, nyugod
tabban alhatnak, ha az ablak, rostélylyal van elzárva a 

külvilágtól. Minek az újságok fürge tollú munkásainak 
anyagot adni? Tehát nem lehet a nőkben bízni vakon. 
Meglehet. A szerelem szenvedély, a féltékenység még 
nagyobb. Ha van rá ok. az asszonyi ingadozás akkor 
legnagyobb. Az édes bilincs, ha megfeszül, milyen kínos 
lesz! A közéletben sok szó forog arról, vájjon a nős, 
vagy a nőtelen élet jobb-e? Egy szellemes francia író 
könyvében tréfás rövid feleletet olvastam erre. A nötlen-
kedésnél —- úgymond —- jobb a házas élet, mert a 
magános veréb mindenütt unatkozik, míg a nős ember 
csak — otthon. 

Eljutok olyan házba is, melynek a szobáin meglát
szott, hogy nincs szerető asszonykéz. 

Iskolázott népéről „eulta"-nak méltán nevezik a 
várost. Tanuló szobában, könyvbe merülve . . . az inasok, 
pihenő óráikban tanulnak, más ifjak, áramlanak az egye
temre . . . Andalúziában ez időben nincs egy másik város, 
melynek aránylag annyi iskola-kaszárnyája volna, mint 
Cadixnak. A szobaböleseség bizonyára itt sem hiányzik. 
Néptanítók nem egyezhetnek bele a sokféle beszédbe 
és elméletbe. Van tengerészeti főiskolája, melyből töme
gesen lépnek ifjaik a férfias pályára. Csillagvizsgáló 
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intézete is van. Lesik, mikor fognak Spanyolország 
fölött jobb csillagok járni. Reményük azok. kiknek 
kenyérkeresetük a közélet. Növekszik a világosan látók 
és gondolkodók száma. Ember,' a legfejlettebb élőlény. 

Nézem a nyilvános nagyobb épületeket, az oszlopos 
és tornyos városházat, csupa márvány az. Az öreg székes
egyházat megfeke titette az idő. Arról nevezetes, hogy 
ezen az egész víztelen tájékon a főoltár alatt van a 
város egyetlen forrás vize. Nagy szűkében vannak a 
talajnak, hogy ezt is beépítették. Bemegyek egy kávé
házba. Fehérük az asztal a sok újságtól. Spanyol szavak 
nekem, tovább állok. 

Szembe tűnik többhelyt a városnak kőből faragott 
címere. Két oroszlánt fékez Herkules. A város jelmon
datában is benne van az, hogy Herkules alapította, 
Cadixból terjesztették régentén a feniciaiak Herkulesnek, 
az erő hamis istenének tiszteletét. 

Rajokban hullámzik a vasárnapi közönség a Duque 
de Tetuan, az előbbi Ancha-utcán, mondjuk a eadixi 
Váci-utcán. Mikor nálunk otthon, termetes jégcsapoknak 
sora van már az ereszeken, és a kis Jézus születése 
napján a zöld lombok csak a szobában úsznak fényes
ségben, Cadixban könnyű ruhában járnak még az emberek. 

Nem nézek meg semmit tüzetesen, pihentetem az 
elmémet, rám fér a nyugalom. Cadixba csak azért jöttem, 
hogy után való napon itt hajóra szállva, néhány, ugy 
négy óra alatt, újságíró műhelyek népével átevezzek 
Afrikába, bekukkantsak életemben másodszor is a fekete, 
sötét világrészbe, a mely azonban tele van a nap megmér
hetetlen hőtartalékából a legfényesebb sugarakkal. Még a 
csillagok is fényesebbek ott, mint a mi szürke égboltunk 
alatt. Láttam Egyiptomban. 

A város kellő közepén egy magas őrtorony van, 
melyből szócsővön harsognak le, a hajók érkezését 
jelzik. Mindegy, spanyol nyelven bármiféleképpen nevezük 
£ tornyot, fődolog az, hogy a másfélszáz és egy lépcsőn 
fölhágjunk. Messze látok, Spanyolországban a napfény 
világosabb mint nálunk. Messze nézek be az óceánba 
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anélkül hogy egy elrongyolt szigetet láthatnék. A tenger-
színből nem bukkan tol soituui. 

Fáradt vándor! Sorsodat H nom kerülheted, mindig 
előre és gyakran föl. a ina^asha föl, ha látni akarsz, 
többet mint azok, a kik mindig csak alantról szot-etnek 
nézni a magasba. Szemmel könnyű, lábbal nehéz, jól 
válasszuk nieg azt, hogy hova érdemes, hova nem, a 
fölmenet, inert a helybeli otthon iilö pihenteik, szeretik 

Cadix. 

az embert mindenhova, fölküldözgetni. Nem kell mindig 
hinni szavuknak. 

Ebbe a toronyba fölvergődni érdemes. Hova-hamar 
megteszem. A reá fordított fáradságot bőven kárpótolja 
a pompás kilátás, a tiszta, egyenes utcájú, az óvárosi 
görbe szűk utcájú, fehérre meszelt, nagy részben fehér 
márvány falakkal épített, fehér födelü házakból álló, 
napsugárban égő városra, melyet ezüst tálhoz, taza de 
plata hasonlítanak a tenger vízzel körül vett, szirtes 
végű síkságon való fekvésénél fogva. A város lakói még 
tovább mennek, és az elefántcsontból kifaragott, kék 
bársony párnán nyugvó mesterműhöz hasonlítják a vízen 
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úszó Cadixot. Már az igaz. hogy Dél Európa kikötő 
városaiban sehol se találjuk ezt a esint és tisztaságot, 
a mely Oadixban uralkodik. Annyi, cserépben ültetett 
virágot, mint itt van. 

A tengerről nézve, vakító napfényben a vízen úszni 
látszik a város, a miért szeretik az utleírók Velencével 
összehasonlítani. Xo, a város nem úszik a tengeren mint 
Velence és igy a hasonlat is sántikál. Inkább mondhatjuk 
házakból rakott oázisnak. A 3—4 emeletes, márvány 
díszítésekkel ékes. zöld ablakú, erkélyes házak kici-
eomázott tetején, karfával védett kertek, legalább is 
niirtus lombok, narancsfák. 

Mindenütt a pompának mutatása. Nézek fentről. Az 
izzó nap tüzében, hullámzik, reszket a levegő. Violaszínü 
árnyak csapongnak. Nézek a kacskaringós útvonalra, a 
melyen ide jöttünk és nézek az örökké szép, kék vizű, 
mozdulatlannak látszó okeanosra, melynek a hullámaira 
bízzuk holnap magunkat. Megyünk a fekete földrész 
Afrikába. Erre mindig haragos és tajtékos a világtenger 
vize, bömböl is a kínjában, hogy tehetetlenné válik a 
szirtekkel. Vitorlás apró halászbárkák küszködnek a vízen 
gorombább szélroham okkal. Köröttük, eledelre vadászó 
madárrajok. Mennyi a víz, milyen kevés a föld! Milyen 
nagy a tenger, az örök temetőben, mennyi már az ember! 

Vissza húzva a messze elkalandozó tekintetünket, 
lenézünk a szűk utcák tarka, nyüzsgő népére, a befá-
sitott terekre, márvány kockákkal kirakott udvarokra, 
s csakhamar arról győződünk meg, hogy Európának egy 
szép zugolya ez az Isla de León, melyet nevezhetünk 
szigetnek vagy félszigetnek egyaránt, ha a földnyelvet 
keresztül vágó csatornát számba vesszük, avagy nem. 

Egyre jobban győződöm meg, hogy a meszelő 
gyakran forog kézben. Ugy, mint nálunk faluhelyen, ünnep 
előtt, hasonlóképpen itt minden hóban, — a tisztaságot 
nagyon kedvelő háziasszonyoknál minden két hétben is 
— megmártják a cselédek a meszelőt Nagyon sok mész 
fogyhat itt el. Jólét látszik meg a házakon. 

Egy oldalpillantást vetek az elmaradhatatlan bika-
színkörre. Plaza de Toros, ez minden valamirevaló spanyol 
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városban van, Cadix pedig, mintegy To.ooo lakosával 
(valamikor lOO.íMMi-nél is több voítf elég nagy város 
már, sürgés-forgás van a neveztem téren, készülnek a 
rendes számú hat bikát kivégezni, tolkorbáesolt vérének 
a gőzölgését nézni. 

(1adixnak nincs vidéke, tenger környezi négyoldalt. 
Nincs termőföld, közelségben, csodálkozom tehát azon, 
mikor mindent máshonnét kell hozni, hogy olcsóság van 
a városban. Azelőtt vitorlás- és gőzhajókon hozták a 
vizet. Mikor háborgás volt a tenger Cadix körül huza
mosabban, itták az esővizet. Képtárt, muzeumot, régi
ségtárt nem nézek meg. Először azért, mert vasárnap 
délután lévén, be vannak azok zárva. A többi okot 
e szerint elő se kell számlálnom. Hagyom a templomokat 
is, pedig itt és ott, híres mesterek, Murillo képei, 
melyekből csak egy is másutt, a hol nem virágzottak a 
szépművészetek, gazdagság számba menne. Megnézem 
csupán csak a csuklyás barátok templomában Murillo-
nak sz. Katalin képét, mely a szentnek az egybekelését 
ábrázolja. A mesternek az utolsó alkotása volt az, röviddel 
halála előtt. Mikor a nagy képet bevégezte s az állvá
nyáról hátralépett, leesett s ennek következtében félévre 
rá Sevillában, eredményekben gazdag munkásságának a 
közepette elröpült a lelke. Megszűnvén a földi léte, a 
hallhatatlanság nyílt meg neki. Az angolok százezer 
durost ígértek már Murillo utolsó képeért, de nem 
kapták meg. 

Járok-kelek, nyomról-nyomra, lépésről-lépésre köve
tem a rajokat abban a reményben, hogy lészen holnap 
valahára a tengeri postahajón 5—6 óráig tartó pihenő, 
ha ugyan nem kell majd Neptunnak áldozatot hozni. A 
Gibraltár tengerszoros körül ágaskodni szokott a tenger. 

Van Castelar-tér, van Mina-tér. Az előbbi, Spanyol
ország aranyszájú szónokáról, az utóbbi egy forradalmár 
tábornokról van nevezve. II. Isabella-tér közelségében 
a Castelaré, a harcos katonáé, ezek közelében meg a 
szt. Antal tere van, de ezt kivették a szentnek a kezéből 
s Alkotmány-térre keresztelték el, emlékére annak az 
alapvető alkotmánynak, melyet a nemzet szükségérzé-
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seben, neri szt. Fülöp templomában a nemzeti lelkesedés 
tüzében égve, iHliMien március iH-áii itt is március 
idusa hoztak meg, a -mely hősi elhatározás Cadixnak 
a rmuy heroiear címet hozta, A király adta, a hazát 
féltő gondban, VII. Ferdinánd legeniberségesebb méltá
nyossággal. Az egész nemzet lelke ugy száguldott, mint 
egy meleg szélroham. Végig hullámzott a hatalmas áram, 
mint a mikor a harangzűgás messze zeng a földön. A 
nemzeti eszme, csattogással bontotta a szárnyait. Azóta, 
hogy fölszakadtak a sebek, csaknem minden spanyol 
városnak van Plaza Constitueiónja. Azokon -- többbelyütt 
láttam — a szabadság ideális veretű hőseinek a szobra. 

Alikor kitört, robbant a rejtett szenvedelmük és az 
eszmeáramlaton urrá lett az erős lelkük, szavuk meg 
mert jönni, sőt lángot lövelt, a jelszó országgá szállt. A 
nemzeti hevület forróságában Cadixből indult ki 1868-ban 
az a forradalom, melynek a szele, a lelkek lobogó föl-
viharzásában tett követvén gondolatukat, II. Isabellát, 
mikor még nem ült el a botránya, lesöpörte a trónjáról. 
Szükségszerű követelmény volt. Most, korlátok közé 
szorítva a féktelenkedő hajlamok, a lelkekbe békés haj
landóság költözött. 

Fehér nagy márvány táblákkal kikövezett, kifejlett 
pálmafákkal és egyéb délövi növényekkel befásított tér 
volna elég Cadixban. Be van hintve terekkel. Jó volna, 
ha lehetne valamennyit egyesíteni, hogy egy valamire
valót tenne ki, de hát a házhelyeket nem lehet tagosi-
tani, mint a földeket. No, de földről, ne beszéljünk 
Cadixban, mikor fölkapaszkodtak az emberek egy lapos 
szikla tetejére. Jó nekik Itt, mert kereskedhetnek, ha 
ugy tetszik, az egész világgal; összeköttetésük szárazon 
és vízen elég van. A víz hátán él ez; a kikötő város. 
Bugás, sípolás, sistergés, gőzfüst, harangszó. Induljunk 
tovább, fedélzetközi társakkal menjünk át Afrikába . . . 
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Caclixtól át Afrikába, Tangerbe, Marokkó
nak tengerparti városába, továbbá Gibraltár, 

v f £ s ^ a mészkőszikla merőleges szirtfok, bevehetet-
U'^r ^p len angol erődnek a leírása, a Gibraltari-ten-
" ^ * gerszoros, melyen át a történelemnek homályba 

vesző századaitól népek vándorlása volt a kalmár feiii-
ciaiak, dárdás görögök, sisakos rómaiak, taglós norma-
noknak, szóval minden idők emberiségének az útja 
egyaránt, egyebek, melyek spanyolországi és portugáliai 
utániban kapcsolatosak voltak, meghaladják ezen köny
vemnek a keretét, annak címén is kivül esnek, azért 
ezekről talán, ha az életidő még kiadja egy másik kötet
ben, itt, maradjunk csak spanyol földön. 

Gibraltár várostól Nyugotra az Algeeiras-öblön evez
tünk át könnyű vízi járművön, szemléltük útközben 
hosszabban a púpos sziklát, néztük távcsővel a nyílásait, 
melyekből egy-egy töltött ágyú folytonos készenlétben 
kandikál ki a sziklafal vágott résén, melyen belül a 
kőbe vésett vár, erősség. Komor árnyékát a zöld. öbölben, 
vízre rajzolja. Ellentétet képezett hozzá a mélységes ég. 

Algeeiras, mintegy 18.000 lakost számláló városban 
átestem szerencsésen ezen utániban a kilencedik vám
vizsgálaton. Szerencsésen mondom, mert Gibraltárban, a 
hol öles számjegy rikít némely bolton, nagyon sok szép 
apróságot, emléktárgyat lehetett venni. A mi a Közép-
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tenger mindkét partvidékén lévő országuk ha n mint külön
legesség összevásárolható, mind kapható Uihraltar angol 
város kereskedéseiben. Tehát a spanyol legyező a májra 
•sokféleségében, marokkói színes solyeinkedö Tanger vá
rosnak a rajzával, nápolyi, láva-kőből metszett melltíí. görög 
handzsár, konstantinápolyi finom esipke női fátyol, egyip
tomi szfinx picinyitett kiadásban, algíri cifra művű puska. 
arab ruha. angol ruhakendő, spanyol galléii:öpönyeg. 
női díszes öltözetek az izlés és a divat hazájából. Francia
országból. Nő. férfi, turista, minden értéket, emléktárgyat. 
vásárló képességével, a maga szempontjából Ítélhet meg. 
Ki tudná ezek közül mi, mi nem, vámmentes? Xem is 
ezek a tárgyak és az ezekhez hasonlók aggasztják az 
utas embert, hanem a dohánynemü. Mindenki szeretne 
vinni valami különlegességet barátainak, ismerőseinek, 
családjabelijének és vérbelijének, s a sok kicsi is sokra 
menvén, meghaladja a mértéket. 

Ezen a határállomáson a spanyolok nagyon szigorúan 
kezelik a vámvizsgálást az angol birtokból jövő utasokon. 
Nagyon haragudhatnak a spanyolok az angolokra, hogy 
beékelték magukat az ő földjük közé, még pedig egy 
olyan hadászattá ponttal, mely a tengerszoroson uralja 
az összes hajókat, melyek az Atlanti-tengerből jönnek 
és a Közép-tengerből mennek. Láttam, a vámőr, az 
utánam következőnek, a ki kerteléssel akart odább állni, 
mint simogatta végig zsebeit, csaknem meztelen testig 
átvizsgálta. A vámőr szemének is van villáma, haragosan 
cikázó vad villáma, 

Vonatunk megindul a szárazföldön, fölfelé, mondjuk 
hazafelé. De milyen távolra esik innét az otthon, a magyar 
föld! Járhatunk addig egy hétig a sebes szárnyú keréken. 

Egykedvűen szemlélem a mór vízvezeték íveit, az 
apró folyócskákat, melyeken keresztül szalad vonatunk, 
a sík földnek a kevés változatosságát. Korktölgyeknek, 
mandulafáknak, olajfáknak egész erdei, mórok idejéből 
való várak, tornyok omladékai tűnnek föl az utmentén 
s amint a pályatest emelkedik, egyes, szabad szemmel 
kivehető pontok a tengerszoroson túl Afrikában. Odább, 
kopasz mészkőhegyek, meredélyes sziklafalak, ezüstös 
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vízesések, alagutakba búvik a vonat, majd meg azokból 
kiszaia.fl. Kúphegy verőfényben, völgy, melyben homály 
honol I j tájak, más emberek, patak-malmok, szúró 
kaktusz növények, városok mellett szép sétányok. 

A 2u.ooo lakost számláló Ronda, a rómaiak Arun
ciája mellett elhaladva, néhány futó pillantást vethetünk 
a még most is mór jellegű városra, a szűk utcákból 
álló tömkelegbe, és a szikla fönsíkon, melynek három 
oldalon meredek esése van, festői a város fekvése. 

Közönséges kocsik előtt jő lovakat látunk szaladni. 
Aszfaltozott kocsiúton, még gyorsabbak volnának. Leg
kitartó bb hegyi lovak a rondaiak. 

Bobadillába érünk s a sziget-indóházban erős spanyol 
bor mellett Ízletes ebédet költünk el. Vasúti keresztezés 
van itt, elágazása a síneknek. Mi arra a kocsira ülünk, 
a mely csaknem visszafelé. Malagáig, a tengerparthoz visz. 

Hajón is mehettünk volna Gibraltárból Malagába, de 
a mikor a hajók érctüdeje fáradt, pihenést tart, ráülünk 
a gyorsabb alkalmatosságra, mely célhoz visz. Ha az 
üzletben és hivatalban az idő pénz, utazáson méginkább az. 

Völgybe ereszkedünk le, folyó mellett haladunk, 
egyszerre csak elnyeli a vonatot egy alagút. A turista 
ezt már megszokta, mikor éjféli napot kivárnia a vándor
lásához, utoléri az éjjel. 

A Hoyo-hegy tor okhoz érünk, a hol a folyó áttörte 
a hegységet, nyílást csinált azon magának. Ut elején 
sokkal érdekesebbnek látszott volna az, mint igy a sok 
látnivalótól elfáradt szemeknek* de egy tajtékozó víz
esésnek örökös zápora, leköti a figyelmemet. Ritkaság 
számba megy itt. Egy- omlatag rom, középkori vár 
lábánál, pásztor népséget látok. Vájjon tudnak-e a száza
dokat átélt egykori erősség történetéről? Amott egy szél
malom kereke kering, gondolok a manchai nemes lovagra. 

Alagút, alagút után, tíznél több, magas áthidalás 
kisebb-nagyobb hegynyílás fölött. Sebesen ereszkedünk 
lefelé, a tenger felé, hegy lábán. A táj alánk sülyed. 
A ki a bérceket látni szereti, gyönyörködhetik itt eleget 
az alakulásokban. Ásványkincsekben gazdag hegyek, de 
kihal a tenyészet, legelésző kecskék silány tápot talál-
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nak, de alii»' megyünk odább, ciprus, pálma s narancs 
bőségben, cukornád ültetvények: ráismerünk Andalúziá
nak másik tájára. A ki egyszer látta, nem feledi, ráismer 
mi mii j? erre a viruló földdarabra, melynek hegyei érc-
kincset1) rejtenek, ásványvíz forrásokat bujdostatnak. 
Végre föltetszik a tenger félkör alakú öble és szemünk 
elé kerül a gyárkéniényes Malaca. 

v) Réz, ólom, vas, továbbá nikel és grafit. 



LVI. 

Malaga. 
Miért jöttem ?--Szőlő és bor. — Nagy termékenység. — Ip.ir és kereskedelem.— 
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közé. — Nem mind malagai. — Szőlő Mathuzsálem. — Nőkről híres. 

je is, 
gerezdek 

egvallom, Malagába, hámozott és hámozatlan 
szőlőjének a helyszínén való élvezése miatt 
jöttem sajátképpen. Vágytam látni, hol terem 
a legnagyobb szemű, mézédes és aranyszínű 
szőlő. Nemcsak nagy a szeme, de nagy a 

akár azok a nagyszemü, mézet csorgató szőlő
melyeket Athén piacán láttam görög orrú 

asszonyoktól árulni. Olyik fürtöt el se fogyaszthat egy 
ember. Érdemes volna ide jönni szőlő gyógymódra, mikor 
a görbeélü szőlőnyeső késsel frissen szedik a tőke áldását 
és harmatgyöngy csillog a szemeken. Baehus, a. vidám 
szüret istene, nem hagyta még el ezt a tájat, mint sok
helyütt a mi magyar hazánkat, a balatonvidéki hegy
oldalukat, magát Hegyalját, a hol a világhíres bor termett 
és fog.még teremni. Válogathatunk a kétfülü nagy kosa
rakban az aranysárga és rubintos szőlőben. Ara olcsó, 
fele annyi, mint nálunk jó terméskor. A mézszínü szőlő 
gyümölcsön, rajta van a hamva, akár mint leányarcon 
az üdeség, a mely ha egyszer letörlődik, nem rakódik 
soha vissza. 

Jó ajánlás folytán Ízlelem először a Malaga-Jerezt, 
az aranysárga vino seco-t, a barnássárga lagrimát, még 
néhány, palackban fejlődőt. Máskor a dulce del color-t 
és az illatos, sötét vörösbarna színű Pedro-Jimenez-t, a 
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mely édesített finom pálinkának illik be. Nálunk Tokaj 
hirdeti szőlőhegyeinknek dicsőségét. A legutóbb neveztem 
spanyol szőlőfajhói készül a malaca aszn -zólő. Mind jó 
bor, illat, zamat valahány, egyik-másiknak világhíre van. 
de hatalmas húzással inni nem lehet. íVaklinniar földhöz 
terítene a kábultság mámor csapná meg az a,tr\at. 
Áldomás ivásra nagyon alkalmasak. Mire másra tudnánk 
pohárt üríteni? mint a hosszú utunk szerenesés végzésére ! 
A cseh kristály poharak eleddig eljutnak, csakhogy nem 
állanak nyakig söröző-, az összetartást erősítő asztal
társaság előtt. 

Meglep, kopár szirtek mellett, egy kiszögelő meredek 
szirt lábánál elterülő Malagában, milyen nagy a termé
kenység, de hagyjuk a kaktuszfügét, cukornádat dinnyét, 
továbbá a selymet, a vászonszövés és gyapotfbnás mes
terségét, a kádárok iparát és a szeszégetést, Ízleljük meg 
a japáni naszpolyát, mely most van érésében, de a szőlő, 
csak szőlő marad, Malagában méginkább az, Ízletes kedves 
gyümölcs, a mely azonban itt, friss szedésben nem olyan 
édes, mint a mazsola élvezése, a lagrima és a dulce, a 
malagai muskatály borok ivása után gondoljuk. Már csak 
ezekért, a világhírű borpincék megnézése végett is érde
mes Malagába elmenni, megnézni, mielőtt a fillokszera 
tanyát ver. 

Van itt azonban más is. Ipar, kereskedelem, halászat. 
A gyárkémények folytonosan füstölögnek, a gyárgépek 
szünet nélkül zakatolnak, dübörögnek, hirdetik, hogy 
munka nyomán élet fakad. A kereskedés otthon van a 
nagy kikötőben, mely csak Barcellonának enged. Földbe 
vert vasducok hajókötélnek. Nézek a kiviteli cikkekre, 
déli gyümölcsök sokasága, és a híres töppesztett szőlő 
mellett, bor, olaj, cukor. Selyem és vászon, ércek. Malaga 
vidéke, régidők óta az ipar otthona. A gyapotot és 
pamutot szépen és jól dolgozzák föl. Kérdezem, bérharc, 
üti-e föl a fejét? Akkor csendesség volt. Négyszáz hajó 
fér el a kikötőben és mintegy 8000, különféle nemzetek 
hajója fordul meg benne évenként. Jönnek-mennek, Kelet, 
Nyugot és Dél típusai egyesülnek. Látok lelógó ajkú, 
ingre vetkőzött szerecsent. Örményt is látok a hajó 
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népsége közt. Messzire jár kereskedni Öiiens legrava
szabb nemzetsége. Biztosan és biztosítva vannak a hajó-
bell értékek. Hej pétiig hajdan a Közép-tenger vizein 
mennyi ország-vílághírü rablás volt! Jó. hogy már csak 
volt. A kalóz királyok uralkodása letelt. 

Á kikötő hulláingátjai kitűnőek. Belebb a vízen, 
halászok bárkája raj számra bukdácsol a hullámokon. 
tízéiben, kidagasztott fehér vásznuk meg-megiibben. Sok 
festőművész méltatta már ecsetére ezt a kiesiséges hajót, 
melyen életveszély között keresi kenyerét a malagueno 
halász ember. Szegény -addig, inig bőséges halfogással 
föl nem viszi Isten a dolgát. Van az ugy, hogy később 
kagylót, tritonokat, najádokat rak díszül kutjára az udvar
ban. Beül az ágyszerü hajószékbe s ugy utazik. 

Cadix után nézve meg Malagát, a királyság leg
kisebb, hasonnevű, festői hegyvidékekkel biró tarto
mányának a fővárosát, szembeötlő az óváros utcáinak 
szennye, a forgalmas kikötőnek piszka, A víz szutykot 
söpör tajtékiban. Ha ez nem volna, alkalmas léggyógy
hely válnék a 134.000 lakost számláló városból, mert 
szelíd és egyenletes itt az éghajlat, száraz a tél, hűvösebb 
a nyár, mint belebb az országban, ritka a hó és fagy. 

Malaga is fenicíai eredetű város, Malac neve, hal 
besőzástól van. 

Sétálok a parton, élvezem a tenger sós, fűszeres 
levegőjét és hallgatom a tenger lihegését. Érdekkel 
nézem, sirály szárnya, mint érintgeti a vizet, hallgatom 
a metszően éles hangját. Nézem a Gibralfaro várhegyet 
és rajta a világító tornyot, mely dacolni tud az idők 
romboló viharaival. Szép lehet a kilátás onnét fölülről, 
de melegít a malagai bor, hűvös helyre vágyom. 

A kikötőben egy hamburgi rengeteg hajó horgonyoz, 
egy marseillei pedig most igyekszik a kikötőbe. Füstöl 
a kéménye, zakatol a gépe, fedélzetközben emberraj, 
valamennyinek van fogékonysága az értékek iránt. Sok 
vitorlájával mesebeli nagy madár alacsony röpüléséhez 
hasonlít egy nagy hajó. Hallgatom a gőzdaruk csöröm
pölő zaját, a kifeszített köteleken szélnek fütyülését. 
Milyen rémes lehet ez a hárfa-muzsika a szélvésztől 
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háborgós tengeren! Nézem a mély járású hajó méhéből 
kikerült rakományt, kereskedelmi cikkeket, hajóra bízott 
értékeket, melyekkel a hajó ölét megtöltötték, nézem az 
anyáscsavarokkal ellátott gépeket, gépszörnyetegeket 
gépkorongokat. Bámulatos, az örök munkában kifáradt 
emberiség, az előrelátóbb faj, mennyire hajtja a természet 
erőit a szolgálatába, könnyíti meg az eszközökkel dolgát, 
de meg gyárakban a megrövidített üzem is, minél több 
gépalkalmazást követel. 

Sétány elég van a városban, tengerparton húzódik 
a nagyobb lombos platánfákkal Házak között terül el a 
rövidebb Alameda, — melynek végén egy szép Neptun-kut, 
— a Tetuan hídhoz vezet, átléptem a kis (luadaliiiediiia 
kettős-hármas ágyú folyóeskát, melyet az eső kidagaszt 
a medréből s olyankor sok törmeléket hord és bőven 
iszapok 

Reggelre kelve ellátogatok az élénk vásárcsarnokba. 
Szőlő, egyéb sok szép gyümölcs, közöttük az édes és 
illatos banána. Az utóbbit a szomszéd Afrikából hozzák. 
Még nem illant el aetherikus olaja. 

Néhány girbe-görbe utcán eltévedve, keresem a 
házak közé ékelt székesegyházat, pedig magaslatról 
nézve, 74 méter magas, kupolában végződő harang-
tornyával, ugyancsak a házak fölé emelkedik. Megnézve 
a fehér mészkőből épített öreg templomot, bucsut veszek 
Malagától. Bizonyára érdemes lett volna azt, pazarlásig 
menő márvány alkotásait tüzetesebben megnézni. Ajánlom, 
tegyék ezt azok, a kik Délről vagy Keletről lépik át a 
spanyol határt. Mikor valaki össze-vissza, keresztül-kasul 
járt már egy országot, röviden végez utolján s keresi 
az utat kifelé, nem állítja meg lépteit a váralaku, hét 
főajtós malagai székesegyház sem, habár a renaissance 
izlés remeke az. 

Kirándulok a szőlők közé, járok aszott szőlőlevelek 
között. Tetszetős, soksarku nyaralók, szellős helyek, 
tarkára festett falakkal apró vincellérházak — a melyek
ben tüzes borokat szűrnek — a tiszta levegőn át hívólag 
intenek a napnak fekvő hegy lejtőjéről. Közbül egy-egy 
pálmafa ingatja a sürü fejét, zöld hegyháton. 
Vértesi Spanyolország Portugália 3L 
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Kapásból lőnek, ijesztik a kártevő madarakat. Meg
győződöm egyúttal arról, ha a szőlővel beültetett terület 
még kétszer akkora volna, akkor se kerülne ki Mala
gából az a sok, piacképessé tett bor, mely a malagai 
néven jön világkereskedésbe, széjjel hordatik a földgömb 
keleti és nyugoti részében. A legtöbb malagai bor, 
melyet a kereskedésekben árulnak, nem abból a bizo
nyosból való, mely a mustnak nyilt tűzön egyharmadra 
való befőzés által száz évig is eltartható, s a mely
nek a hordóján fekete macska ül. 

Megnézem az ősrégi szőlőtő-Matliuzsálemet a vá
rosban, mely egy alkotmánytéri kávéház nyári helyi
ségében, ágaival és lombozatával nagy területet föd, 
árnyékol be. 

A sétányon, melyet egy tucatszor járok le-föl, gyö
nyörködöm a fin de siéele szép nőkben, azoknak kel
lemes arcában. Creolbőrü egynémelyik. A malaguenák-
ról messze földön mindig híres volt Malaga. Élénk 
örömmel veszek arról tudomást. Feketénél feketébb, 
mesésen szép szemek. Finoman ívelt szemöldök. Nemes 
domborulatu homlok. Mosolyra hajlandó arcok. Patyolat 
kezek. Karcsú derekak, teli keblek. Szívünk vidul lát
tukra. Föl van-e otthon seperve a szoba? Más kérdés. 
Kellem ömlik el a valójukon, elégedettek, igen kedve
sek és a tenger edző közelségében fejlettek, mégis 
hajlékonyak. Kivétel volt egy, szinte átlátszó, vízi liliom. 
Vértelen halavány, hallgatag az ajka. Lehet, hogy ifjan 
fog elsenyvedni, mikor a vér kiapadoz ereiből, a beteg
ség leveri lábáról s elhal benne az élet ösztöne, de 
most még szép. A hervadó virágnak, égszínkék, üde 
celestin virág volt a keblére tűzve. Nyakán fekete 
bársony szalag, melyet zárócsat tartott össze. Egy vén 
„tengeri farkas" fiatal hajóskapitány képében tartja 
szemmel mind a két virágot, a kéket és a fehér 
liliomot. 

Malagát, az „örök tavasz városának" nevezi a nép. 
Aláírom. Ősz volt, mégis tavaszi rügy eket, gyenge haj
tásokat láttam, tavasz virágait, tökéletes fejlettségű, 
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hamvas arcú szép leányok, friss menyecskék képében. 
Emlékek nyomán fakadó édes érzések . . . 

Éjszak és Dél nagy kölönibség virágban, a föld
nek gyöngyében, szép asszonyban, leányban, de a hü 
szép, az marad, mindenütt az marad. 
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A Granadai-rónán. 
Az ő nevéről van. — Régi város. — Üldözött szerelmes. — Föltűnik a Ne vada. 
— Granada kulcsa. — Hegy, mint időjós. — Vega. — Aranyat hömpölygető folyó. 
— Istenáldott terület — Itt írták alá. — Granada szeme. — A szent hit városa. 
— Sátrak a harctéren. — A spanyolországi zsidók kivándorlása. — Viszontagságaik. 
— Hermosa a szép zsidónő. — Nem fogadta el az aranyokat. — Apró történetek. 
— Keresztény lovag, mór vitéz. — Lándzsa a király sátra előtt. — A ve Maria a 

táblán. — Ülve maradhatott. — Szívem szorul. — A rózsa románca. 

f z. ut Bobadillától Malagáig már ismeretes, most 
lássuk az utmentét Bobadillától Granadáig. 
Megjegyzem, hogy a spanyolok Bobadillának 
is nevezik az utolsó mór királyt, és hogy ez 
a város, az ő nevéről van, valószínűleg hálada-

tosságból, hogy annak idején, mikor egymásután dőltek 
ki hívei melőle, ebből kitakarodott, a nélkül, hogy a 
maga és a népe sorsát kard élére bizta volna. Azt 
tartja a régi jó remek szólásmód, hogy a visszavonuló 
ellenségnek aranyhidat kell építeni. Aranyhíd helyett: 
Bobadilla. 

Anterquera, Andalúzia éléskamarájának nevezett, 
három halmon épült, már a rómaiak idejében is réginek 
nevezett városban, egy templom kupolájának a tetejéről, 
messze fénylik egy aranyozott éreangyal. 

Ez az ujabb időt hirdeti, mig a Herkules templomá
nak egy megmaradt íve, a régit. 

A vonat egyet kanyarodik s vörös márványkőnek 
a tömkelegébe jutunk. Amodább egy égbenyúló mészkő 
sziklának a tetejéről lezuhant egy üldözött spanyol sze
relmes, mórnő kedvesével. A szikla maga is ugy zuhan-
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hatott le még magasabbról és elterelte a (Umdalhorcc. 
aranyat görgető folyóit az irányától. 

A távlat mentén szép kilátás hegyekre, völgyekre, 
híd és völgytorok, azután pusztaság»s karsztvidék. Kijutva 
egy alagút sötétjéből, széles látókörben föltűnik a lát
határon a Sierra Xevadának napfényben tündöklő hármas 
feje, az örökös tél veri öt ma^át bilincsbe, a inig itt lent, 
a merre mi most járunk, csak nvídfarknvi a teleeske. 
A Spanyolországban sokszor emlegetett, a földrajzból 
nagyon Ismeretes hegy völgyeiben, legelőin sok kecskét 
tenyésztenek, a pásztorok százszámra terelik a nyájakat. 

Csatahelyek következnek. Porló csontok fölött járunk. 
A vezérek neve ismert, nem forog szájon az alvó hősöké, 
az örök éjszaka sötétségébe küldötteké, nem. Azoké 
sem, a kik a harc forgatagában eltűntek. Háború, min
dig csak háború, ha itt nem, hát ott. Egyszer nálunk, 
másszor másutt. Emlékezzünk csak Nagy Frigyes örökös 
háborúira, Poroszország nemzeti ipara volt az egykor, 
mikor a nagyhatalmasságok közé furakodott. 

Regényesen fekszik Lója város, Granadának kulcsa 
egy vörösesszürke mészkőhegynek vörösbarna anyagú 
tövében. Egy mór várnak a romja, régi idők emlékét 
hirdeti. Körülötte forrásdűs vidék, a város mellett haldús 
folyócska, termékeny föld, mely .virág a tövis között" 
spanyol elnevezéssel bir. 

Sok a gránátalma-, füge-, mandula-, gesztenye- sőt 
diófa. Sok áldás a kék égbolt alatt. 

Jobbra látszik Parapanda, időmérő, eső-jósló hegy, 
melyről azt tartja a nép, ha fölteszi a felhő-kalapját, még 
akkor is esik, ha az Isten nem akarja. Svájcban a Pilátus-
hegy ilyen, Falbot helyettesítő időjós. Mikor a szellő 
széllé lesz és viharrá erősödik, szabadon nyargalhat itt. 

Balról egy nagy liget, a Vega1) zöldül, mint egy 
gyepsziget a köves vidék közepén. Az Elvira-hegy és a 
Sierra Nevada ölelik. A Darro és a Genil folyjak a bájos 
völgyet keresztül és öntözik. A Darro aranyat hord az 
iszapjában, talán onnét is a neve, hogy: dat aurum. Ma 
már szűk keresetet ad az aranymosás, de V. Károlynak 

1) Vega =--: pázsit, liget, gyep. 
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erre jártában, jutott még egy arany koronára való. Több 
aranyat hoz most a 9000 hektár területű Vega, melyen 
a vonat részben keresztül megy, részben körben fut 
meg. Megterem a művelt rónaságon búza, kender min
denféle gyümölcs, konyha vetemény, cukornád és gyapot. 
Látunk igen sok gránátalmafát, fügét, mogyorót. Viruló 
községek, majorságok vannak Granada nagy síkján, az 
előtt. Negyvenezernél több ember lakik a Vegán, szőlő
műveléssel, olajtermeléssel foglalkoznak. Vadat nem lehet 
a puskavégre kapni. Bőségesen terem a föld, mert a 
mórok nagyszerűen mesterséges csatornázást csináltak, 
most is vezetik a vizet, a merre akarják. 

Sok majorság, szellős vityilló, nyári lak, buja termé-
keiiységü kert van ezen a gonddal művelt kánaáni földön, 
melyen a természet gazdag adománya folytán virágzik az 
eledel-ipar. A föld ontja a termést, megadja az élethez az 
anyagi eszközöket. Az enyhe tél megnöveszti a talaj vizet. 
A csíra bőven fakad harmatos esőben. A kerítések léceit 
átfonja-szövi a kúszó növényzet. Itt-ott gyom is üti föl a 
fejét a szegény gazdasági műkedvelők földjén. Kávával 
szegélyezett deszkák. Az istenáldott területen 38 község 
virágzik, ezek között Santa Pé, melyet a két katholikus 
király építtetett. Nem olyan nagy hely, mint a magyar 
Alföld vagy a Hortobágyi-puszta metropolisa, de nevezetes 
városka ez. Ebben írták alá az egyezményt Kolumbussal, 
és Granada föladását. A város tájékán a Granadái-síkról 
emelgette szárnyait csapásra, Granadára és az Alhambrára 
a veszedelem fekete madara. 

Következik Illóra városka, melyet hajdan a mórok, 
„Granada szeméneklc neveztek. Nagyfontosságú pilla
natok illantak el e szem előtt, mentek a mulandóságba. 
Megannyi történelemi nevezetességű, vérrel megszentelt 
hely, két évszázadon át csataföld, Granada ostromának 
előharcairól ismeretes helyek. Mikor nagy volt a fegyver--
csörtetés, megengedett módon az öldöklés, királyok és 
hadvezéreknek sátrai álltak ezen az elsáncolt területen 
kifeszítve. Meglábolhatatlan veszedelem fenyegette innét 
a mórokat. A sátrakban a móroknak Granadából való 
veritékverő kiűzésére gyűrkőztek. „A gránátalmák minden 
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szemét kiszedenr mondta Ferdinánd, a kinek agyában 
sok ravasz terv támadt, tisztában volt céljaival Jírano 
por grano se eome la Granada." 

Vasakarat, sziklaszllárdság. Vixx is lett. .Allah akbár, 
mikor volt ilyen sors, mely az enyémhez hasonló*, mon
dotta vesztett reménységei közben a menekülő utolsó 
mór király. Beleőrülhetett volna sorsába. Ma is ,,Ei 
ultimo suspiro del Morognak nevezik a helyet —mely 
előttünk van, látjuk, - -ahol elhangzottak a gyötrelmes 
panasz szavak. Lehetővé vált a lehetetlennek hitt dolog. 

Még valamit Santa Fé •— szent hit mert hitték a 
keresztények, hogy innét beveszik Granadát •— regényes 
városkáról, mely még mindig a láthatáron s a melynek 
még egy történelmi nevezetessége van. 

Mikor a zsidókat nagyon — mondjuk agyon — üldöz
ték Spanyolországban és ők erről tanakodva, tanácskozva, 
30.000 aranyat szedtek össze s vitték a Granadát ostromló 
Ferdinánd királynak, hogy azt megkérleljék. Háborúban 
pénzre nagyobb szükség lévén, a király el is akarta 
fogadni ezt az igen tekintélyes összeget, de a dolog nem 
ment olyan simán mint a vaj. Résen állt a hatalmas 
Torquemada, a ki a királynak közel fért a lelkéhez, 
jobbik eszének a használatára utalta, elé tett egy feszü
letet, mondván: „Júdás harminc ezüst pénzért árulta el 
Krisztust, a király harmincezer arany pénzért akarja ezt 
megtenni, ime elhoztam a feszületet." A föllépésnek 
hatása volt, magasabb szempontok után ítélt a király, 
nem akarván magát odakötelezni, az aranyakat vissza
utasította és a zsidók Spanyolországból kiűzettek. 

Valamikor sok zsidó volt Spanyolországban. Beván
doroltak attól az időtől kezdve, mikor Titus bevette 
Jeruzsálemet, fölgyújtotta Salamon templomát, üldözte 
tűzzel-vassal, pusztította Mózes népét. 

Más történet-írók szerint, már Salamon király idejé
ben is voltak zsidók Spanyolországban, a hol pénztőzsé-
rek voltak, kezükben tartották a kereskedést és jeles 
orvosokat neveltek a szenvedő emberiségnek. Királyok 
éltek tanácsaikkal, mert művelték a tudományt, iskolák
ban tanítottak, egyetemeknek a kitűnőségei voltak, és 
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az arab hódoltság Idejében tekintélyre tettek szert. De 
a keresztények és mórok közé ékelődve, még sem bol
dogulhattak, ellenszenvet, gyűlölséget találtak mindenütt 
a zsidók. 

Hermosa szép zsidó asszony meghódította VIII. Alfonz 
király szívét, mint egykoron Cleopatra, a Nílus bájos 
kígyója Antoniusé! Koronán vásárolt szerelmek. Az 
asszony, Delila óta sok nagyságot rántott bukásba. 
Hermosa kedvese lett a királynak hét éven át, mialatt 
a király, lagymatagságával elhanyagolta családját, országá
nak ügyeit, a miért az országnagyok a király kedvesét 
megölték. 

Katholikus Ferdinánd és Isabella királyok, össze
olvadó lelkek, királyságaikat házasságukkal egyesitették. 
A király-pár 1492-ben (jan. 2) a mórokat Spanyolországból 
végleg kiűzvén s fölül állván az eseményeken, az orszá
gukban nem tűrték meg a zsidókat, mint olyan vallást 
követőket, mely a keresztény vallással ellenséges indu
lattal van. Százhatvanezer zsidó család volt kénytelen 
elhagyni az országot, Granadában, az Alhambrában (1492. 
évi március 30-án) aláírt királyi rendelet következtében. 
Sem nagy összegek fölajánlása, sem a könyörgés, sírás 
nem használt. Megzavarva a temérdek ember életlehető
sége, a zsidóknak el kellett kótyavetyélni vagyonukat 
s menni. Házat adtak oda egy öszvérért, szamárért, értékes 
dolgokat cseréltek el kis értékű de szükségesért, mely 
a kivándorlási utón szolgálatot tett. Nyolcszázezerén kel
tek útra, hogy az idegenbe menjenek, keressenek uj hazát, 
menedéket, kocsin, lovon, öszvéren, szamáron. Mentek 
Olasz- és Franciaországba, elárasztották az éjszakafrikai 
tengerpartokat, különösen Marokkot, Algirt, Tunist. Ma
rokkóban sokat fölkoncoltak közülök, vélték, hogy a 
hasukban, elnyelt aranyat találnak. A szomszédos Portu
gáliában sokan telepedtek le, fejenként nagy összegeket 
szedtek tőlük azért, hogy ott maradhassanak, de nyolc 
hó után innét is kiutasitattak. Nem találkozott egy 
második Mózes, a ki vezette volna népét. Nem voltak 
jogosság nélkül. Hercegovinában, egyéb balkáni tarto
mányban, Egyiptomban, általában Keleten, főleg tenger 
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mellett mindenütt találtam spanyol zsidókat, kiknek ősei, 
a Spanyolországból kiíizöttek közül valók voltak. Vala
mikor Spanyolországba, az akkori világ végén» mene
kültek a zsidók. Alikor azután Spanyolország a világ 
közepe lett, távozni kellet innét öregnek, ifjúnak. A női 
nemen lévők között sok szép van, Tangerban láttam a 
legszebbeket. Az izraelitaság kevésbé szembeötlő a kül
sejükön, keresztlevéllel könnyen lehet eltakarni. 

A fölhozott dolgok 
messze esnek ugyan ... ....•„;."•-
tőlünk, de ismerjük 
meg a földet, melyen 
járunk, mert annak 

viszontagságos és 
m ozgalmas múlt j a van. 
Elevenítsük föl az ide 
vágó történeteket a 
mórokról és a keresz
tény lovagokról egy

aránt, valameddig 
vonatunk a Granadái-
rónán szalad. A tör
ténelem nagy dolgok

ról is kurtán szól, 
arról mindig, hogy a 
népek életében erő a 
legfő tényező, de né
mely apróság, jellemző 
cselekedet, jól vilá- sPan>TC>1 zsidónö-
gitja meg a helyzetet. 

Abban a szembenállásban, halálmegvetéssel fenekedő 
nagyszabású küzdelemben, mely a keresztények és mórok 
között az utolsó volt, mikor forrongott a tömeg, zajt 
ütött, a csodaszép lovagkorban, közéletben, nem egy 
vitéz lovag, vasöklü ember, mocsoktalanul tiszta alak 
tűnt ki bátor cselekedetével a keresztény és mór tábor
ban egyaránt. Tisztesség hárul a rendjükre, mert jellem
beli, erkölcsbeli sok jó tulajdonságuk volt, Példájukban 
ösztökélés és erő. Nevük fénye, a lelkekben terjedt. 
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Kezdjük a móron. 
Tarfé a neve, merész ő maga, fanatikusan háborog 

benne a szenvedelem. Granadából közelítette meg a 
sánta féi keresztény tábort, kifeszített sátrakat, és lándzsá
ját a királyi hajlékig hajította, a mely előtt a földben 
megakadt az. Keresik a mór vitézt, nem találják. Kimene
kedett a csávából. Biztos helyre került Granadában vagy 
az Alhambrában. 

Keresztény lovag buzdul föl erre a bátor csele
kedetre, Pernando Perez de Pulgár a neve. Nyugtalan 
a lelke, ő maga vakmerő. Gondolat pattan ki az agyá
ból. Nem fél, hogy a fejét leütik. Ötven bajtársával, 
sötét éjjel, szerencsésen kikerül minden előőrst s egy 
kapunál, a hol csatároznak a őrséggel, a sorukból kioson 
Pernando egymaga s végig futva Granada utcáin és a 
Darro boltozata alatt, tőrével rászegez egy táblát a 
főmosénak ajtajára. A táblára ez volt írva: A ve Maria. 

Nagy izgalom támad erre a mórok között, kürt riad. 
A fölírásos táblát Tarfé, lovának a farkára köti és megy 
a sánta féi tábor elé és bajvívásra hívja ki a legbátrabb 
keresztény vitézt. Szemben találja magával. 

Garellaso, egy fiatal keresztény lovag síkra szállt 
vele. és leteríti agyarázottan a kihivót s a fölirásos 
táblát az elesett vitéz lándzsájára kötve, bemutatja a 
királyának. A győző lovag és az utódai, de la Vega elö-
nevet kaptak s hozzá azt a kiváltságot, hogy a granadai 
székesegyházban a nagymise alatt — ülve maradhattak. 

A mi, kortesszolgálatokért tett lovagjaink, nehezen 
elégednének meg ilyen csekély jutalmazással. Ők csak 
most követelnek igazán jogot a közügyekben. Kapnak 
is, adnak is. 

A sánta féi lovagok letűntek a világ színpadjáról 
teljesen, az egykor virágzó városka is leszegényedett. 
Sorssal küszködő emberek lettek a fényes ruházatú, 
küzdő vitézek utódai. Minden kor megszüli a maga em
bereit, el is enyészteti azokat. Minden változó a földön, 
a föld fölülete maga is, ott, a hol előbb bojtorján sem 
termett, legszebb rózsa virágzik. Viszont, a legszebb 
kertekből sivár pusztaság lett. Láttuk Miramareban, 
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Sevillában. Nemzedékről nemzedékre hazánkban is 'lát
juk azt. 

Mindinkább előtérbe lep a Sierra1* Xovada-nnk. Spa
nyolország legnagyobb hegyláncának íőniege, niolynek 
a lejtőin, keresztények sokszor hadakoztak a mórokkal. 
Egyes ezüst ormait felhők ülik meg. l'gy veszik ki 
'magukat, mint a természetnek gyászfátyolai. Gondolat
ban a fényes, fehér szegély fölé emelkedve, lelkemet 
megszállja valami magasabbnak a sejtelme. Szibériát, az 
örökös tél hazájának nevezi a közhit. Ez is itt a tél 
örökös hazája kis kiadásban, az örök hótól fehér hegyen. 
nem a rónán. Itt is vannak néptelen, sivár hóinezök. A 
Sierra Xevada áthághatatlan hóhegynek legmagasabb 
orma, nyári hőben sem veti le hópalástját. A havast ejti 
hegynek Mulahaeén2) nevű 10.941 láb magas felhöfogó 
ormójával szembe tűnik Granada és az annyiszor föl
magasztalt Alhambra. 

A titokzatos hatás alatt, szívem szorul, verése megáll 
pillanatra, azután hevesebben hajtja véremet az erem
ben, mikor az indulóházban Granada nevét fülem meg
hallja, mert hisz szívem vágya teljesül, látni fogom, a 
művészet, a természet bájával mint egyesül. 

Gyönyörű utazás esik a Granadai-rónán, közönsége
sen és röviden mondva, a Vegán. Futkosó patakok, mint 
ezüst kígyók a vadvirágos, bársony füves réten, melyet a 
nyár villamos zápora mosott meg. Virág és gyümölcs, ren
geteg sok van, virágos mező nem kevesebb. A föld föl-
színének a kutatója, sok becses anyagot talál itt. 

Az állomásokon finom illatú rózsát kínálnak kis fiuk 
és kis leányok, föltűnik mennyi rózsát árulnak, mert 
nagyon sok van, annyi, hogy egy szép monda is fűződik 
a Granadai-sík rózsáihoz. Ilyenféleképpen hallottam. 

Kezdetben csak virág volt a földön, melyet Flóra 
istenasszony a legszebb színekkel ruházott föl. Támadtak 
azután a földszínén a növényevő kérődző állatok, melyek 
lelegelték gyökérig a legszebb virágokat, virágbokrokat. 

l) Sierra, fűrészt jelent, a spanyolországi hegyek fürész alakjáról van az 
elnevezés. 

2j Muley Hassan mór királyról nevezve. 
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Nagy vala azért ijedsége a virágok istenasszonyának, 
tanácsot és oltalmat kért az istenektől, de ezek nem 
segíthettek a nagy baján, tovább folyt az állatok pusz
títása, virágban. Flóra istenasszony meg akarta menteni 
a pusztulástól legalább a legkedvesebb virágját, a rózsát. 
Zephir barátjához fordul, a ki szívélyesen fogadja az 
istenasszonyt s ugy segit a baján, hogy szárnyára veszi 
Flóra virágait és őt magát, leteszi olyan területre, hol 
a pusztító nagy állatok nem voltak még. Az istenasszony, 
csemetéit, kedves rózsa virágjának a gyökereit földbe 
teszi s kis idő multán elárasztja a rózsa virág a Granadái-
rónát, és a mikor azon nem volt már hely, fölkapasz
kodott velük a hegyekre. így terjedt el a rózsa egész 
Spanyolországban. 

Tövissel látta el azután az istenasszony, legkedve
sebb virágját a rózsát, hogy védhesse magát és az em
berek örömére, az emberek gondjaira bizta s itt hagyta 
azokat a Granadai-rónán. 

A rózsa Spanyolországban megtalálta otthonát, a 
nép megszerette a rózsát, különösen a fehér színű, édes 
illatú rózsát, leányok és asszonyok, úrhölgyek és cseléd-
kedő leányok, a hajukba tűzve viselik egyetemes szokás
ból. Igazán rózsás fejecskék! Kiválik a feslő rózsa 
éjsötét hajukból, mint a Granadai-sík sötét földje, a 
kőhegyek szürkeségéből. 

Azt állítják, hogy a Földközi-tenger partján Toulon-
tól Monacoig terjed Európa virágos kertje. Megengedem 
kivitel-, virágszállitás dolgában, de a Granadai-róna virágai 
kedvesebbek nekünk, mert ezek mindig itt maradnak, 
itt virítanak, itt hervadnak. 

Áthat a róna költészetének varázsa. Közben, or
szágnyi területen járva, elgondolom, hogy a Granadai-
rónán milyen nagyfontosságú történelmi jelenetek illan
tak mulandóságba, Ismételve gondolom el. 

Borulatos alkonyban veszett el a táj. Megeredt az 
eső csendesen. A gondolat földjét munkálom. 



LVIII. 

Granadáról. 
„Canta la fáma, las glóriás de Granada, 
pues son tales, que se hacen inmortales." 

Granada dicsőségéről zeng a liir, sok 
olyan hőse van, kinek neve örökké él. 

Mondás egy zászlón. 

„Quien no ha vió Granada, no ha vlsto 
nada." 
A ki nem látta Granadát, semmit se 

Mondás Granadáról. 

Nagy a múltja. — Királyság fővárosa. — Sok ház, sok kapu, sok torony. — Arab 
építészet, arab művészet. — Víg a népe. — Hol fekszik ? — Neve a gránátalmától. 
— Gránátalma mint a dinnye. — Mint a gomba eső után. — A gránátalmafáról. 
— A Sierra Nevada ezüst fehérsége. — Szomorú képet nyújt. — Halál dala, turista 
imája. — Purdéság. — Cigány bájosság. — Cigánylányok tánca. — Hol van az az 
idő? — Bevették. — Aisa mondása. — A mórok elköltöztek. — Játékos terek. — 

Királykisasszonyok nyújtották. — A Könyek-forrásánál. 

f
z a város, a hová a mórok Córdoba eleste után 
menekültek és vált később az egykori granadai 
mór királyságnak fényes székhelyévé, a legkivá
lóbb spanyol városok egyike. Nagy a múltja, 
kiváló szerepet játszik a művészet történetében 
is. Abban az időben, mikor az arab műveltség 

hódított.-Most 80.000 lakossal bir a több csucscsal biró 
Sierra Nevada hegylánc tövében fekvő, lealkonyodott 
jelentőségű város, fővárosa a hasonnevű spanyolországi 
tartománynak, de volt fővárosa is az egykori Almeria, 
Malaga és Granada tartományokból álló granadai mór 
királyságnak. Alapitották (724) damaskusi arabok és 
Garnath-nak nevezték. Mór előkelőség lakott később 
benne, környékén a nyárilakokban, mikor 1030 torony 
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díszítette 28 kapus körfalát, száz meg száz moséja és 
fürdője volt, kilencven könyvtára és ötven iskolája, 70.000 
házban 400.000 lakosa volt. Az arab művészet és épí
tészet, három korszakában, Granadában bontotta ki leg
szélesebben a szárnyait. A képzelő és föltaláló erejük, 
izlés, alak és csínban nyilvánult meg és az arabok, 
müveikkel időszakot alkottak. Az is sok, a mi ezekből 
ránk maradt, de még sokkal több lehetett az, a mit az 
idő vas íbga és a minden rosszhoz szegődő ember, két 
kézzel pusztított el a nyugoti arab birodalomban. 

Az arabok művészi kivitelű alkotásaiban nincs 
szolgai utánzása az ó görög ízlésnek, sem a gót, sem 
renaissance kivitelnek, w melyek által a keresztény alko
tások nagyra nőttek. Ők, maguknak építettek, a mint 
vallásuk megszabta, természetük, érzéki világuk kívánta. 
Nem törtek a magasba, pedig az oszlopokkal, ívekkel 
megcselekedhettek volna, maradtak inkább alacsonyabban, 
közelebb a földhöz, virágok illatához, madarak dalához, 
források csevegéséhez, kutvizük csobbanásához. 

Ahhoz képest, a mi volt, Granada, most „élő rom", 
de áprilisban, májusban, paradicsom. Víg a népe, szeret
nek járni búcsúkra, ilyenkor ketten is ülnek egy lovon, 
ember, —- nem gatyás lovag — asszony, ur, szolga. 
Mégis, ha szegény is, jobb idő jár most Granada fölött, 
mint akkor, mikor abban a szerencsétlen időben, mely
ben pusztította a nyomozó kínvallatás erősen. Kegyet
lenség iskolája, Föl-fölébred lelkükben a borzalom. 

Az érseki széhelylyel, hír nélküli egyetemmel, fő-
törvényszékkel bíró, terjedelmes külvárosokkal, elnyúló 
kertekkel körülvett, a tenger színe fölött 669 méter 
magasságban fekvő város az Albacin-hegy két kiszögelése 
között regényesen terül el. 

Neve a gránátalmától ered, mely itt csaknem dinnye 
nagyságra nő. Granada város címe arany gránátalma, 
pajzson, kék mezőben. Datolya annyi, mint Horvátország
ban a szilva, csakhogy tovább tart, aszalva messze el
szállíthatják. A szentjánoskenyérrel meg éppen állatokat 
hizlalnak, olyan bőven terem. Kaktusz füge a napsütéses 
hegyoldalon szapora, mint a gomba eső után. Látva a 
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népet, házakat, ugy vészein ki, Itt lakik az aurea me-
diocritas, melyről Horacius énekelt. 

Szóljunk néhány szót a világszerte ismeretes gránát
almáról. Ha szépen kinőtt a fa, elér nyolc méter magasságot, 
máskor, máshol eltövísedő cserje, igazi hazája Afrika, de 
elterjesztették Indiákig és a Közép-tenger mindkét part
vidékén virul a gránátalmafa. Virága égő piros. Piros 
gyümölcspépje, meg a kellemetes savanyusággal biró 
magja ehető, hüssitő. Gerezdekben sok a magja. A görög 
hitregetan Junót gránátalmával ábrázolja, mert a gránát
almát a termékenység jelképének tartották, uj házas
párok előtt földhöz csapták. A spanyol nők a gránátalmát 
szeretik, a jelentőségét nem. 

A mirtus-erdőben fakadó Darro hegyipatak fut a 
városon keresztül, előbb déli irányban sebesen folyva, 
azután a város közepe táján a Plaza Nuevatól a téli 
sétahelyig (Alameda de Invlcono) be van boltozva, látat
lanban tűnik el, végre fölszínre kerülve, Keletre elcsava
rodva siet a Genil folyócskával egyesülni Folyásában 
az Alhambrát választja el Granadától. A városnak ez a 
két folyóvize nyáridon vízbőségesebb mint télen, mert a 
Sierra Nevadanak a hava, olvadáskor bőven táplálja. 

Szomorú képet nyújt ma Granada. Piszok az utcákon, 
szegénység a házakban, pedig Granadában vasárnap Is 
dolgoznak az emberek. Kerékpáros munkást többet láttam. 
Az utca egyhangú képébe, némi színt vegyitett az elhaladó 
katonaság. Némi színt csak, mert a hadfiak fakó barna 
nyáriban voltak öltözve. 

A szűk utcákban házak, a romlottságnak szemét
dombjai. Zaj csap ki, az éjjeli mulató helyek költséges leve
gőjében vigadnak. Inkább az idegenek, mint az itt lakók 
vannak a lefelé siető tündérek utján a pezsgő gőzében. 

Eltekintve Granada büszkeségétől: az Alhambrától, 
mégis érdemes ide eljönni, az ég mélységes kékjébe 
bevágódó Sierra Nevada ezüst fehérségében gyönyör
ködni. A nap, tüzes súgárkévéket szór reája. A kelő és 
a nyugvó napnak a sugara pedig bíborral vonja be az 
örök havat. Télen a halál dala száll le az oromról, 
máskor a turista imája száll föl a természet fehér leples 
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oltárára. A sok hó, lehűti kissé a nyári hőt, Most is 
érdemes megnézni Granadát, mert a mór jellegben fölül
múlja Córdobát és Toledot. 

Mikor a Darro hídján, szép kilátást élvezni, a bar
nuló sz. Miguel magaslatára gyalog-uton megyek föl, a 

„királyuk" fönhatósága alatt élő 
cigányoknak a város kivüli tele
pén is megfordulok. 

A szappany mosdóeszköz
nek a kevés fogyasztásáról, 
műveltségük mértékét biztosan 
határozhatjuk meg. Szedett-
vedett ruhában elém kerül par
tos utón egy pőre gyerekhad, 
jó- és rossz képű gyerekek. 
Hancúroznak a maszatosak. 
Veszekedett zűrzavar. A füstös 
arcokról leolvasom a nagy nyo
morúságot, mely dúl közöttük. 
A vörös virággal burjánzó 
opuntia ficus indica1) nevű tüs
kés kaktuszfügével, bizony szűk 
a táplálkozás. A szapora árvák
nak nem lehet attól magától a 
rókatáncot járni szaporán. 

A tüskebokrok alján lévő 
kőodúk, a hegy oldalába vágott 
lyukak, mint falba rakott fész
kek előtt megállok. Kirikít, a 
mi bévül van. Pergő beszéd, 
vásári lárma, tagolatlan zsivaj, 
purdéság. Csiripelnek, mint a 
verebek, futnak, mint a fürjek. 

Erőfeszítéssel, tüdejük minden erejével kiáltanak a messze
ségbe. Mulatságuk. Hej, de milyen pillangóvá fognak ki-
gubókodni a szellősen öltözött kis lányok! Bizonyára nem 
fognak ékeskedni az ibolya magasztalt erényével. Egy 

Cigányleány. 

!) Százötven faja van a kaktusznak. A spanyolok a kaktusz hegyes 
az ördög fogpiszkálójának nevezik. 

levelét. 



nagyobbacskának az ajka közli!. fehér fogsornak kivigyor-
gása. Mintha soha se lett volna cij^arillo a szájában. 
Pénzért kínálta szerelmét Paupertas maxima meretrix. 

Ny itta-tette az ajtót egy cigíiny-bájosság, végre is 
kün rekedt. Gyapjas feje. hónalja szerzete fokotélt. Ki
szállták a ruhából. 

Itt laknak a fakó erkölcsű cigányok. A hívatásos 
táncosnőknek ez az ősi hazája. t\<ak asszonyokat és 
leányokat látok, akár mint a korsós egyiptomi leányok. 
Nem tudom én merre vannak a férfi emberek? merre 
jár lim-lommal a cigány-karaván ? hogy harcoljon az állati 
élet fentartásáért. Avagy talán rajtuk ütött a rendőrség 
s hűvösön ülnek, homlokukon a bűn bélyegével? 

A boclrosfejft örökké víg, félmeztelen cigánylányok, 
ütött-kopott gitár és kézi dob csörgésének kísérete mel
lett mint a csicsergő fecskék kisurranva, táncba fognak, 
ha idegent pillantanak meg. Xevető a szavuk, pompás 
a fogsoruk, zihál a fiatal keblük, ők maguk, tele tűzzel;,, 
életlendülettel. Bűt elejtő, életkedvet adó nótát hangoz
tatnak. 

Hanganyag dolgában jól állván, pénzért megnyitják 
a torkukat s táncolnak, egyre nagyobb szenvedelemmel 
járják, mutogatják bájukat, kecsüket a fölserdültek. 
Csipkelődzés. Idegenszerű látvány valóban. Rájuk nézve, 
találgatom, melyik marad szegény? melyiknek az útja, 
lesz bankóval ki rakva? Művész-vér, vándorló ösztön. 

Szenvedélyüknek vad föllobbanásában, viharrá kor-
bácsolásában piszkosan is nagyon szépek. Ifjú könnyel
műségükben vonzók. Tánccal tele életük. Éjfekete, súlyos, 
tömött liajfürteik vadul lógnak a sötéten ragyogó hom
lokukra. Ecsetre való boglyasság. Szerelem által meg
szédített fürtös fejecskék. 

Spanyolország, Granada, a maga régi hatalmának 
romja. Hol van az az idő? mikor az Alhainbra városá
nak fénykora volc, mikor uralkodott benne a Ziritek, 
Almoravidák, Almohádok, Nasridok királyi család-törzse. 
Itt is uralkodtak Mohamedek I—XII. Tehát több mint 
Keleten, de kicsiben. Volt trónvillongás, testvérháború, 
rabnőnek királyi székbe való felmagasztalása, szóval 
Vértesi Spanyolország Portugália 33 
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ármány és szerelem. (>. mivé törpültek! Egyes hatalmas 
törzsek, családok garázdálkodtak a köznek rovására, 
a királyi hatalom fényében sütkéreztek, árulás és párt-
viszálylyal, a királyi korona fényét homályba vesztették. 
csonkították a jogar hatalmát és kihatását. Virágzott 
eközben a tudomány, ipar, kereskedelem lendült, terjedt 
a jólét, a mór művészet pedig máig itt hagyta, nyomait, 
élő bizonysággá kihaltának. A mikor ismét előtérbe 
lépett a pártok tusája, dühöngött közöttük a habom, 
rémes vérontás, mindinkább ingott és csúszott a talaj a 
tétovázó puhaságban élő utolsó mór királyok lába alatt 
és 1492-ben január á. napján, tehát a naptári határoszlop 
mellett közvetlen, a lobogó lelkesülés perceiben Granada 
a Katholikus királyok hatalmába került. Milliók szív
dobbanása üdvözölte őket. Fizetetlen nem maradt a tar
tozás. Boabdil. utolsó mór királyon a gyengeség lett 
úrrá, elmenekült a havas hegyek felé, közé, a merre 
csak a pásztorember tudja a járást. Egy magaslatot, 
melyen elhal az utolsó havasi virág, ma is „a mórok 
utolsó sóhajának" neveznek. Ezek a sóhajtások a lélek 
mélyéről szakadtak föl. A monda szerint, mikor Boabdil 
Granada felé visszapillantván, környék között búcsúzott 
el Alhambrától, a hősi édes anyja Aisa, azt vágta a 
szemébe: „Ne siránkozzál mint egy gyermek, mikor nem 
tudtál hadakozni mint egy férfi.c* Elgondolhatjuk, mit 
érzett a szerencsétlen mór király, mikor eszébe vette 
anyja mondását. 

A mórok elköltöztek Ábrahám kebelébe. Mentek az 
őseik földjére, elszéledtek, egy részük itt maradt, keresz
tény lett. Az itt maradtak, részben Granada cigány nép
ségébe olvadtak, sok románcnak adva anyagot. A jelleg
zetes barna szépségek, a kik már egy szivarka nyújtására 
barátságossá válnak, kitűnően lejtik a mór táncokat. Az 
ivadékok izein át megnyilatkozik bennük a mór vér. 
Közöttük és elődeik között sok a rokon vonás. 

Mikor a látott képek a múltba varázsolnak, eleven, 
mozgékony, pihenést nem ismerő rikkancsok vissza rán
tanak a jelenbe. A fülemet félre rántom, mert nagyon 

33* 
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vitézül rikkant bele, egy. A koldulásnak és dologtalan
ságnak jó ellenszere az ujságárulás. 

Kiindulási pont, melyről kőrútunkat a városba meg
kezdhetjük, van Granadában akármennyi. Több, törté
nelmi nevezetességű tér van, melynek némelye neve
zetes, ünnepélyességekről, játékokról. Ezeken a tereken 
bájos király kisasszonyok borostyánkőből faragott füzé
reket nyújtottak a győztes leventéknek. Rövidre szabjuk 
sétánkat, mert az Alhambra különösképpen vonz, oda törek
szünk, időnket inkább ott töltjük el, hol a legnyugotibb 
muzulmán államoknak utolsó maradványa és a múltnak 
sok szép emléke van. Tömegben van. Erasmus mondotta, 
hogy Italiában a kövek is ékesebben szólnak, mint bárhol 
máshol. No, Granadában is nagyon szépen beszélnek 
azok, csak ha megértjük. Az enyészetnek is van gaz
dagsága. Van, van. Granadában nagyon nagy van. 

A fáradalmat kinyugodni mentein a mór romok közé, 
a „Könyek-forrásához." A mórok nevezték el ilyen 
költőien a gyér vizű, márgás anyagból eredő patakesát. 
A spanyolok, nem tudom én miért, miért nem, „Mogyoró-
forrás a-nak hívják folyóbeszédben. Puente del Avellano-
nak. Jó távol van ez a helyecske, nem is vezet árnyas 
ut a hegynek fölfelé, de jó nyugvó pont. Én a Silla del 
Moro kilátó ponthoz menve, ejtettem útba. Silla, tudva
levőleg széket, karszéket, sőt püspöki széket és királyi 
trónt jelent spanyol nyelven. Én nem találtam kényelmet, 
de jó pihenőt, kilátást az Alhambrára és Granadára, de 
a fáradságos fölmenet miatt, még se ajánlom azt mások
nak, fáradt lábú utasoknak. 
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A granadai székesegyházban. 
A győzelem emlékére. — A toronyban. — Bemegyek a templomba. — Tiszta gót 
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mus legyőzői. — Márvány remekművek. — Gazdag rácsművezet. — Szép Fülöp. 

Őrült Janka. — Királynő hímezte. — A hol a főmosé állott. 

lagában a székesegyházat hagytam utoljára, 
Granadában veszem elsőnek. A spanyol székes
egyházak nevezetesek, többnyire abból a kor
ból valók, mikor az emberek lelkét a hit jobban 
töltötte el, mint rnanap, sőt győzelmek emlé

kére, nem emlékoszlopokat, hanem templomokat emeltek. 
A város kellős közepén, házakkal beépített téren 

áll, roppant tornyával, mély csengésű harangjával hatással 
van a székesegyház. Egy csonka-bonka bicegőnek limos-
nát adok, ostromol. A koldusok egészen ránk kapnak 
Spanyolországban. Gavallér- és koldus ország. Előbb 
fölhágok az éjszaki toronyba, gyönyörködöm Granada 
nagyszerű látképében, a mint a völgybe belefekszik. 
Gyönyörködöm az Alhambra tornyaiban, a magaslaton 
igen szép fekvésében, nézek a Palacio de Generalife 
sötétzöld lombú kertjére. 

Megvárom, mig a kiözönlő emberek, egymást előzve 
szerte mennek, azután bemegyek a templomba, A be
lépőnél cocus rost. A kereszthajó által ketté metszett 
öt hajónak megtekintésekor a tervrajzot kell kézbe 
venni, hogy eligazodhassak az enyhe homályban. Kurta-
rokolyás hegyi hajadonok jámbor buzgalommal imádkoz
tak egy oltárnál délesti ájtatosság alkalmával. Aranysávos 
vecsernye köpenyben a pap. 
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Enrique ele Egas remeke gót ízlésben, építeni kezd
ték 1523-ban. Az eredeti tervtől eltérőleg több mester 
vezette az építkezést, húsz híján kétszáz év alatt, déli 
tornya kiépítésre vár. Húsz a bejárása, ugyanannyi benne 
a korinthi izlésü oszlopcsoportozat. Díszítése dús, vékonyra 
hengerelhető aranyozás, pompás a fehér szín, fehér már
vány padlata még világosabbá teszi a templomot, de a 
16 oldalkápolnának nagyobb része homályban van. 

A tiszta gót izlésü főoltárt, korinthi oszlopok által 
emelt boltozat födi. Az oszlopokon a tizenkét apostol 
aranyozott bronz szobra áll. Remekművű mesterektől 
való oltárképek között Alonso Cano-nak a boldogságos 
szűz életéből való jelenetek, a fogamzásától, mennybe
meneteléig. 

Az oltárékességről, Madonna képéről, tekintetemet 
magára vonja a templom padban, egy másik ékesség: 
földön járó angyal, fiatallány képében. Arcán meg van 
még a hamv, az a bizonyos zománc, mely egyedül az 
ifjúságé. 

A földön él, a hol virág és salak, gyöngy és kavics, 
erény és bűn egymás mellett van, de ő, imádkozó gon
dolataival, az égre irányozott tekintetével a földről 
mennybe száll. 

Liliom arcához a fekete gyászruha, emberi szem
ben, ellentét, és az ízlésről emberi nyelven szólva: igen 
jól áll. 

Bensőséges áhítat ömlik el a szelíd arcán, szende 
nyájasság, mely, ha mosolyban pontosul a szája körül, 
ő maga olyan szép jelenséggé válik, melyet költő meg 
nem énekelhet, író, ékes szavakkal sem magasztalhat ki, 
csak a csodálatos színeivel, ecsetjével a mennyben dol
gozó Murillo, csak az képes ilyen kedves leányképet 
vászonra lehelni, hogy az első tekintetre azt hisszük, 
hogy nem is erről a világról való, és ha mégis itt, 
közöttünk van, azért van, hogy boldogítson. 

A lélekbúvár, döbbenéssel áll meg az ilyen kép 
előtt s nehezen olvashat a belsőben a külsőből. 

De mégis. A jóságosan csillogó szempárból az imád
ságos ajkakról, az értelmet eláruló, nemesen domborodó 
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homlokról, ha nagyon értelmes a vizsgáló, leolvashatja, 
Igen, hogy az okosság és a jámborság, jól férhet meg 
egymással. 

Hogy a sors, nagyot vághatott az érzékeny szívéhez, 
hosszú, földig érő gyászfátyola jelezi. A föld mélyéből 
jön az ő szomorúsága. Bizonyára életadóját vesztette. 

Nyilt tekintete, szónál hangosabban beszél, hogy föl 
tud emelkedni a rendes földi dolgokon s az égben keresi, 
a mi nincs a földön, ott találja megnyugvását. 

Kérdezem az egyházfitól: vájjon ki ő? 
Olyan keresztnevet mondott, melynek ez a szósze

rinti értelme: kegyes, szelid, szende, jóságos és nyájas. 
Annak nézem én is. 
Isten ajándéka lesz ő annak, a kit majdan boldogít. . . 

Örülhet, a ki látja, boldog, a ki szólhat vele. 
A székesegyház ablak-üvegfestészete Krisztus szenve

déséből ábrázolnak jeleneteket. Két oszlopon Ádám és 
Évának tölgyből faragott fejei. A két-orgonás kórus 
ahhoz képest, melyet Toledoban s egyebütt láttunk, 
kevésbé szép, de a ki eféle remekeket nem látott, annak 
jól tetszhetik. A kanonokok, székeikben imát mormolnak, 
„most és halálunk óráján/' Fénylő kopasz fejek, száj 
körül kesernyés vonások. 

Tele szoborral az egész templom és a vele kap
csolatos királyi sírbolt, Capilla reál. Ha itt is annyit 
vitatkoztak volna fölöttük, hozzászóltak volna műértő 
nagyképűséggel annyian, mint az én szülővárosomban a 
Schweidel József szobra mintájához, akkor a granadai 
székesegyház belső díszítése most se volna még befejezve, 
máig elhúzódnék a huzavona. 

A királyi pompázatos sírboltok, karrarai márványba 
vésett remekek, szobrok és domborművek, a hószínű 
angyal szárnyak leírásánál megáll az utirajzíró tolla, 
nem serceg. Olyan alkotások ezek, melyekből legmaga
sabb rendű föltételeket következtethetünk a művészek
ben. I. Isabellának térdelő alakja különösen szép. Eszes, 
jámbor arc. Művész domborította ki. 

Sírboltban, a vaspántokkal körülzárt ólom koporsó
ban hunyt el a Katholikus királypár földi fényes dicső-
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sége. Síriratuk rövid, de sokat mondó: Itt nyugszik Don 
Fernando Aragónia királya és Doíia Isabel Kasztilia 
királya, a kik Katholikusoknak neveztetnek és a moha
medánizmusnak a legyőzői voltak. 

A királyi sírboltok kápolnájának főoltára mellett 
Katholikus Ferdinánd és Isabella térdelő alakja már
ványban. Nyughelyük fölött kőbe vésve, fejvánkuson 
fekvő, mereven fekvő egész alakjuk. Ordonez Bartolomé 
mestermüvei. Gazdag kivitelű maga;.* rácsinűvezet, kovács 
remeke szegi be a fölötte díszes kőravatalt. A királyon 

Ferdinánd és Jsabelld síremléke. 

palást, kezében kard, a királynő kezében jogar. Koruk
nak vezető alakjai voltak. A ritkaszép márvány műem-
lékekfalatt domborműben fából, történeti jelenetek. Az 
egyik ábrázolja, a mint az utolsó mór király, Boabdil, 
átadja Granada kapujának kulcsát Tendilla grófnak. A 
másik, a mint keresztény szerzetesek keresztelik meg 
a mórokat. A faragott képek jól ábrázolják azt a rette
netes tusát, melyet a két vallás vívott meg, a kétségbeejtő 
lelki harcot, mely dúlt a keresztény és pogány vallás 
híveinek lelkében. Elgondolkodtam efölött hosszabban. 
Megzavar egy faláb, kopog a kövezeten. 

Elbocsátom a templomszolgát, a ki szemforgató 
kegyességgel mutogatott s érdekesen beszélt nekem 
tovább arról a tiszta lélekről, a kit kevéssel ez előtt 
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imádkozni láttunk. Mondta, hogy az ékes lányka, az 
Ur oltárát szokta ékesíteni űrnapján, Jézus-szíve vasár
napján pedig, kőkereszten, Krisztus fejre helyez koszorút, 
niégmáskor, zöld vetésnek lengésekor, erdő szélén, tölgyfa
törzsön, szűz Mária képének a keretét borítja kékcsillagos 
búzavirággal, virágoknak a szép testvérkéje, az a vallásos 
érzésű kis hableány. A kiről annyi sok jót hallok, áldja 
meg Isten a jóságosat mind a két kezével. 

Gondolataimban az élet és az enyészet váltakozik, 
éppen ugy, miként az életben van. 

Ausztriai Szép Fülöp1) koporsója ugyanaz, melyet 
Őrült Janka, Ferdinánd és Isabella leánya, az örült 
szerelemre gyulladt királyné és hű nő, bárhova utazott, 
magával hordozott, a mig betelt végzete, az utolsó sugár 
kiment szeméből. A lelkében megzavarodott királyné 
fehér márványba faragott arca teljesen nyugodt vonásokat 
tüntet elő. Mintha soha se kuszálta volna agyát a láz 
őrületes keze. Mintha nem keserítette volna élete fogytáig 
Fülöp emléke. Trónon a fajdalom élesebben vág, mint 
a szenvedéshez szokott ember szívében. 

A sekrestyében misemondó ruhák, melyeket Isabella 
királynő maga készített, és az a zászló, mely hasonló
képp az ő kezének a műve, melyet kitűztek Granada 
elfoglalásakor. A képesen szép miseköny is az övé volt, 
évenkint az oltárra helyezik Granada visszavételének 
napján. 

A Sagrario azon a helyen van, a hol egykor, a 
córdobai mezquitához hasonlító, tizenegy hajóval ékes
kedő főmosé állott. Bal felől bemenet, a Perez de Pulgár-
kápolnában mutatják a helyet, hol a merészen bátor 
spanyol, Granada ostroma alkalmakor, a Duro patak 
boltozata alatt a városba hatolt és a főmosé ajtajára 
szegezte a Mária üdvözletét hirdető táblát, melyről fen
tebb szóltam. Esemény számba ment ennek megtörténte, 
az égő gyertyának a főmosé falára tűzése. 

!) Szép Fülöp, Miksa német császárnak volt a fia. Vele kezdődött a Habs
burgoknak spanyolországi uralma. 
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Granada többi templomai, melyeket a lakóházak 
elrejtenek, építkezés és dísz tekintetében nem mutatnak 
különöset. Régies nyomok. A keresztények Istenének 
nincsenek itt olyan fényes hajlékai, mint Allahnak vol
tának. Idegen nyomok. 
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i^^^^k Plaza Nuevá-n lakom; tömör házsorok. Több-
^ ^ ^ ^ p ' szőr nézem meg az Audiencia-palotát. A XVI. 
^ g | p ^ ^ század második feléből való remekművű épit-
/^T^ kezest, annak különösen és érdekesen szép 

* ^ homlokzatát. Más, sok szép, erősen épült ház, 
mutatja az akkori spanyol építkezésnek minden idegen 
befolyástól ment formáját és díszítő iparát. 

A városban bármerre járok, történelmi emlékeket 
látok, kimerithetlen búvárlattárgyat találok a színes osz
lopokban. Lépésről-lépésre megtalálom az arabok művelő
dési korszakának egy-egy maradványát. A történelem 
fáklyája megvilágítja a multat. 

Granada, képzelhetlen változáson ment keresztül. 
A múlt, a jelenne], összekavarodik a lelkemben. Sok 
ház, egy-egy műemlék. Apróra elmondják a történetet. 
Eredeti és helyreállított, kijavított arab ékítmények föl
írások, mór tornyok, mór templom-kutak, fürdőházak, 
ívcsarnokok. Nem győzöm idővel, azokat mind megnézni 
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s a melyeket láttam, nem birom ebbe a kis keretbe 
szólítva leírni. Az az igazmondás, hogy rövid az ember 
élete, az utazó emberre és az utleíróra különösen áll. 

A Paseo elei Triunfo árnyas fái alatt sétálok s csak
hamar szembe ötlik egy szép faragású márvány oszlop. 
Mária név van hozzá fűzve. Megtudom a fiatal Dofia 
Mariana Pineda egyszerű, mégis megható történetét. 
Ezen a helyen vérzett el ez a leány 1831. évi május 
egy szép napján. Kérdezed miért? Mert lelke lendületben, 
azoknak, a kik a szabadelvüséget tűzték zászlójukra, 
egy zászlót himzett. Ezért vérét kellett adni értek. Hova 
nem ragadja el az embereket a harc dühe? Vakságba. 
VII. Ferdinánd király kegyetlensége fűződik ehhez a 
hazafias cselekményt! történethez. 

Még valamiről, mi az emberek vakságát bizonyítja. A 
portugáliai származású, de Granadában élő és jót cselekvő 
lelket, San Jouan de Dios-t, a ki az Irgalmas-testvérek 
betegápoló hasznos szerzet rendét alapította, előbb kalit
kába zárták, mert bolondnak tartották. Kik? Azok az 
emberek, a kik a túlbuzgóságot nem ismerték. Ezt a 
kalitkát máig mutatják Granadában, a neveztem szer
zetnek a szentnek nevéről elnevezett kórházában. En is 
láttam. Megjegyzem, hogy ehhez a helyhez, nagyon közel 
esik az egyetem, melyben a tudományt tanítják. Azóta 
nagyot haladt a tudomány, a hályogot is le tudják már 
venni a szemről és igy kevesebb a vakság. Hála Istennek, 
hogy ugy van. Mi látunk, menjünk tovább. 

Spanyolországban, a hol a szenteket különösen tisz
telik, a lovas kaszárnyát is valamely szentnek a nevéről 
nevezték el. Ugy értsük ezt, hogy a San Jerónimo zár
dából, az ismert, és leírásomban többször emiitett francia 
berontás, kaszárnyát csinált, mely szt. Jeromos nevét 
máig tartja, Mintegy húsz kolostorból lett itt akkor 
katonai laktanya. 

Mondjuk tovább, hogy szt. Jeromos katonai lak
tanyának templomában van eltemetve — mint Napóleon, 
a párisi Invalid-palotában — kegyvesztetten, a Granadában 
elhunyt Gran Capitán Gonzalo Pemandez de Córdoba, 
duque de Sesto, mondjuk röviden, Spanyolország egyik 
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legnagyobb tábornoka. Hódoljunk a szellemének. Első
rangú volt a sikerekben. Nagy embereknek, kiváló 
hősöknek a híre, neve, tova száll, messzebb mint van 
Granadához Córdoba. Viszont, a hősöknek nincs olyan 
csendes, porladozó nyugalma, mint a közönséges embe
reknek. A kegyelet is lehet bántó. Lám! ennek a hősnek 
a nyugalmát is megháborították a harci dühben elvakult, 
elvadult franciák. Elvették a kardját, kifordították a 
sírját. Sok rovás íródott 1808-ban az udvarias francia 
nemzetre. 

Láttam a nagy kapitánynak — kinek emlékezetét 
hálásan tisztelik — és négy vitéz társának a térdelő 
alakját az imént emiitettem templomnak a főoltára mellett. 
Ismét arról győződöm meg, hogy a spanyol művészet 
szereti az embereket térden állva alakítani. Láttam ezt 
az Escorial zárda-templomban levő csoportosan térdelő 
király és királyné alakokon kívül több helyen. 

A Grácia-utcában megnézem a házat, melyben tisz
tes egyszerűség ölén született s tehetetlen csecsemő 
korában élt, a francia császári trónra került, hajdan 
híres grácia, a világszerte ünnepelt Eugénia, III. Napóleon 
császár neje. A császár maga, államcsinynyel szakadt a 
francia nép nyakába. A házon egyszerű táblafölírás jelzi 
Eugénia de Guzmán y Portocarrero születését 1826-ban. 
A császárné nevét Keleten is rf többször emlegetik, el
neveztek róla sétányt s. a. t. Ő Is jelen volt a Suezi-
csatorna ünnepélyes megnyitásánál 1869-ben. Azóta vilá
got bolyg az gyászoló özvegy és anya, a ki elvesztett 
mindent, császári férjet, trónörökös gyermeket, a trónnak 
fényével mindent el. 

A mig ő világot bolygva búsul, a franciák vidáman 
csörgetik zsebükben azokat az aranypénzeket, melyeken 
a császári férj képe. 

A mikor ez a világhíres szépségű leánygyermek 
Granadában játszott, nem sejtette, milyen szerepet fog 
játszani ha fölserdül, milyen fény fogja övezni, ha majd 
bimbóvá lesz, kinyílt rózsává. A mikor császári bíbort 
öltött magára s benne volt a ragyogásban, nem gondolta, 
milyen keserű kálvária vár még reá, milyen dermesztő jeges-
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béggel fogják később fogadni, milyen sötét éjszaka lesz 
majd körülötte, rajta folytonosan gyászruha. 

Hamar elfeledik utóbb az emberek, a kit előbb sűrűn 
emlegettek. Egyszerre csak azt halljuk, hogy nem csak 
elfeledték, de elföldelték a trónjavesztett fejedelem
asszonyt. Bölcsője nem ringott trón árnyékában, vájjon 
hol lesz örök nyughelye? Már csak volt, fogják mondani, 
mikor ráborul a halál árnyéka, nincs többé. Sorsa hasonló 
a lehanyatlott szülővárosa sorsához. Hol van az egykori 
fény? hol az egykori zaj? Csendességbe fúlt belé. 

Ha nem volna Alhambra, mi volna ma Granada? 
turisták léptétől nem lenne hangos az utcája. Ámbár a 
mórok szerint, Granada fölött van az égi paradicsom. 
Az onnét leesett csepp, Granadának a paradicsomi tája. 
Több angol, meg is kedvelte Granadát, ide jött lakni, a 
hol én sok jónak, szépnek hűlt helyét találtam. 

Granada lakóinak festői népviseletéből alig maradt 
valami. Letették azt a Véga parasztjai is, a kik ünnep
napon abba jöttek be a városba. A cigányleányokon, 
azokon még lehet látni, főleg mikor kiöltözködve tán
colnak. 

Vega paraszt asszonyainak selyem és bársony fűző
jén arany ragyogott, ráncba szedett sötétszínü, kurta 
szoknyájukat, tarka szalagokkal ékesítették. Ékszer a 
fülben, nyakon most is akármennyi, hajukban, fejbúbon 
az elmaradhatatlan virág. Hajfonadékuk a nyakszirten 
összevonva, fekete selyem kendőjüket arany tű tartja. 

A jó növésű férfiak, feszesen álló, apró arany gombos 
fekete bársony ujjast viseltek, mely kézelőn hasított 
volt, hogy a tiszta fehér ing minél jobban kilátszék. 
A zeke alatt nyitott mellény, szélén két-két sor ezüst 
gomb, melyek láncocskákon függtek. Térdig érő nadrág, 
zöld vagy kék bársonyból, posztóból. Kétoldalt ezüst 
gomb a rövid nadrágon, melyet térdnél, rojtos selyem zsinór 
erősített meg. Derékon selyem Öv, vörös, rózsaszín vagy 
sárga színben. Hasonló színű volt a lazán kötött selyem 
nyakkendőjük, melynek a széleit arany gyűrű fogta 
össze. Fejükön selyem zsebkendő, melynek csücsei a 
nyakszirtre estek le, kendő fölött hegyes tetejű, virágos, 
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pántlikás nemez kalap. Lábukon hímzett cipő, sárga bőrből 
bokavédő. Virágzott a ruházati ipar. A bajuszpedrő nem 
fogyott. Hőscincérre nem emlékeztet senki. 

Ma már inkább a festményeken látni ezt a tarka 
de jól álló népviseletet, ritkán az utcán, gyakrabban 
azokon a táncoló párokon, a kik anyagi érdekekért 
mulattatják a szállodáknak idegenből ide szakadt közön
ségét. Inkább a nőkön, mint a férfiakon látjuk a granadai 
sajátosság tarka mezt. ügy vannak vele, mint mi a 
magyar nemzeti viselettel. Letették, csak ünnepélyes 
alkalomkor veszik föl. 

A Sierra Nevada izmos és erőteljes kecskepász
torainak a viselete hasonlóképp ujjas és térdnadrágból 
áll, csakhogy vörös bőrből van az, vérvörös színű az 
övük, melyről bicska lóg zsinegen. Az öv fölé annak 
idején töltéstartó jön, mert gyakran kell megvédeni a 
kecskenyájat farkasoktól. Széles peremű hegyes kalap, 
kecskebőr bokavédő és lábbeli, — olykor szűrposztóból 
bocskorféle — egészíti ki a viseletet, mely rabló kiné-
zést acl az egészséges, nyers modorú de kedélyes fickók
nak. Éjjeli őrtüzük a hegységből, ősi kis világuk több 
helyéről fénylik elő. Egyik-másik apró-cseprő legényke 
a városba bevetődik olykor, hoz az öröklió szomszéd
ságából virágot. Ezt megvesszük, őt megnézzük. 

Granadának és vidékének népe nagyon egészséges. 
Jó víz, jó levegő, egyenletes éghajlat. Nem megy ritka
ság számba a száz esztendős ember,1) sőt akadnak száz
ötvenesek is. Ezek kétszeresen hetvenkedők. 

Járás-kelés, szemlélődés közben, a Genil medréből 
elhódított területen, a Salon-sétányon és a vele kapcso
latos Romba-sétányon át, délövi Plora közé került négy
soros százados szilfák árnyában, márvány szökőkutak és 
kőpadok mellett eljutok a Zöld-hídhoz és a Genil patakon 
túl a Huetor faluba vivő útra állok. Ott szállt föl az 

!) Egy angol statisztikus egy millió ember életkoráról ezt a statisztikát állí
totta össze: Egy millió gyermek közül az első életévben meghal 150.000, a máso
dikban 53.000, a harmadikban 28.000. Egy millió, 14—15 éves gyermekből meg
hal 500.000. Egy millió emberből, hatvan éves korában van 370.000, nyolcvan 
éves korában 37.000. Egy millió emberből csak 225 éri el a 95. esztendőt és csak 
egyetlenegy ember lesz 108 esztendős. 
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égbe a kiűzött mórok utolsó sóhajtása, miként a spa
nyolok örömérzéssel emlegetik: Ultimo suspiro (lel Moro. 
Ott volt bizony! mint a magyarnak Mohácsnál, csakhogy 
a mórok mentek, mi maradtunk és folyvást sóhajtozunk 
azóta, de csak nem hallgatja meg a magyarok Istene, 
lassan jönnek a nemzeti vívmányok. A emberi bölcseség 
csal, az isteni gondviselés oltalmaz. Bűfelejtőül igyunk 
egyet a Darro kristálytiszta, léhűtő vizéből s hagyjuk 
a szomorú képeket, emlékeket, és a sétányokon gyönyör
ködjünk a granadai szépek szemének a tiszta tükrében. 
Csevegők és bájosak, meghallgatják a férfiaknak beszédét, 
ugylátszik azelőtt a templomban is, mert a székesegyház 
egy oszlopán régi tilalom van, a mely szerint „kiközö
sítés büntetésének a terhe alatt, kegyes alapítványra 
két arany pénznek fizetése mellett tiltva van ennek a 
templomnak a hajóiban nőkkel közlekedni és beszélni." 
Más templomban nem olvastam ezt a tilalmat, ott tehát 
lehet. Ha igy, nem szerint kellene elkülöníteni a közön
séget Granadában, mint a zsinagógában. 

Haladok az egyik, haladok a másik víz mellett, 
csevegéssel tartanak. Sietnek lefelé, lépkedek én lassan 
fölfelé. Találkozom a növényország sok szép fájával. 
Ismerőseim az éjszakibb vidékekről: a szil, a tölgy, 
fenyő, nyárfa, mondulafa, diófa. IttheJyi ismerőseim: a 
narancs, citrom, olajfa, füge, gránátalmafa, pálma, ciprus 
és a babérfa, Egyik nyaraló tulajdonos ezt kedveli, a 
másik azt vagy amazt. Az egyik igy kapta, mirtus-
sövénynyel vette, örökölte a másik. Hiszem, a miként 
hallom, hogy ebben az örömvölgyben, enyhe tiszta leve
gőben, a halál lassan jár. Mi megyünk, a fák még marad
nak, a már kidűltek, kivágottak, koporsókhoz adnak 
anyagot. Együtt korhadunk. 

Nehéz gyümölcsök éretten csüngnek a fákról, me
lyekre fölfut a szőlőinda. # A selyemhernyó az eperfán 
szabadon ereszti a szálát. Örülök, vidulok a természetben 
röpködő ezernyi bogárnak, lepkének s azt gondolom, 
ilyenek vagyunk mi is emberek, ha szabad a szárnyunk. 
Az egyik pille nappal röpköd, a másik éjjel, tudjuk ezt 
a természetrajzból és az élet könyvéből. 
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Granadában örüljünk az életnek, hogy a tiszta égnek 
mélykék színű kupolája alatt lehetünk és nézhetjük 
miként aranyozza be a kelő-, tűnő nap, miként ezüstözi 
meg a feljövő teli hold a havas hegycsúcsoknak fehérre 
bodrozott fejeit. 

Valaminek a nagy hűlt helyét találjuk Granadában. 
Á mórok híres, másfél millió kötetből álló könyvtárának. 
A tűz üszkei fényt szórtak, de nagyobb volt az a vilá
gosság, mely a könyvekből áradt a világra, A könytár
nak csak a híre maradt meg, a hamva elröpült. Tűz 
pusztította el véletlenül? Tűz igen, véletlenül nem. A 
tűznél jobban pusztító emberkéz. Fölégették a könyveket 
az emberiség nagy kárára, Az emberiségnek ötszáz évi 
művelődésének a története volt megírva bennük. Az 
alexandriai híres könyvtár elpusztítását szemére hányjuk 
a pogánynak, pedig ime, ugyanazt tette a még pogányabb 
keresztény. Ott Omar khalifa, Mohamed barátja és buzgó 
híve, nem az okos ész parancsából, itt Ximenes, a ki 
nagyon okos ember létére tudhatta volna azt, hogy a 
tudomány közkincs, többé már nem titok. A keresztény
ség első történetéből azt is tudhatta volna, hogy erő
szakkal egyik vallásról a másikra nem lehet téríteni. 

A könyvtár elpusztult, de egy kis románc megmaradt 
a nép ajkán. Elmondom. Hol, hol nem, a helyét se tudják 
már a granadaiak, de itt volt a környéken az Alijar vár. 
Aranyos falán a lomb- és virágdíszek olyan élethűen 
voltak utánozva, előállítva és csoportosítva, hogy a légnek 
szárnyasai, megtévesztve, fészket akartak rakni azokon. 
Arany, — melyet a Genil hordozgatott a Sierra Nevadából 
— annyi volt a házon és potyogott róla folytonosan, 
hogy a szemcséket 400 rabszolga szedegette össze 
naponta, kétezer reál értékűt szolgáltatva be minden 
nap. Hogy volt tovább? Épitse föl a képzelet . . . Nekünk 
elég, megtudtuk a meséből, hogy milyen mesés szépségű 
paloták álltak hajdan Granadában, a mórok világában. 

Körsétánkon a városban, sok régi háznak, mór kas
télynak a romját látjuk, kijavított egészét. Gótikus 
csipkék, ódon palotán elrongyolva. A falakon repedények 
szaladnak, régiek és frissek. Az elmúlt dolgok a kép-
yórtesi Spanyolország Portugália °* 
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zeletemben rajzanak. Szűk mór utcákban járva, melyekbe 
nem hatolhatnak a napnak sugarai, a Carbon-kapuhoz 
érek. 0 mór izlés, egy kis remek, csipkés ívben, díszek 
dolgában. Egyszerű nevet adtak neki a keresztények: 
Szén-kapu, mert erre jártak a szén raktárba. Anyagias 
gondolkozású kor. 

Színes köveket szedegetnek elő törmelékből, már 
a mit t. i. angol és más, kőre éhes turisták hosszú 
körme nem szedett föl, itt hagyott. Némely oszlopos és 
mór íves házat — láttam magam — istállónak használ
nak. Minden oszlop, ablak, kődarab beszédessé válik és 
történelemről szól. A szem sír a nézőben annyi pusztulás 
látásakor. A kövek közét fü veri ki, repkény folyj a 
körül az oszlopromot. Letompított szögletek. Más kövek, 
élestörésü széllel. Rács vasak, melyekre rozsdát rakott 
az idő. Nem győzzük meghallgatni a sok igaz- és mese
beszédet, vigat, szomorút, a milyen az élet. Nem győzöm 
a beszédes vezetőmet csitítani, elég már, ugy megeredt 
a kelepelés, ajkán, mint valamely kofának. 

Megállunk egy ház kapujában, melynek mellette, 
fölötte, egy befalazott erkély. Fölírása: Bsperandola del 
Cielo. Halljuk a történetét. 

Hernando de Zafra lakott ebben a márvány padlatu 
házban, harcos a Katholikus fejedelmi pár seregében. 
Egy késői utóda lakott később ebben a házban, melynek 
erkélye volt. Az erkélyen rajta kapta az apa, fiatal szép 
leányát egy éjjeli légyotton. Szemtől szembe megbeszélték 
dolgukat. Az apa észrevétlenül sompolyog el. A folyosón 
találkozik egy fiatal apróddal s azt hiszi, hogy ő, a 
leányának csábitója, kardjával keresztül akarja szúrni. 
Az apród erősiti ártatlanságát s elkiáltja magát: Igazság! 
és az erkélyen mutatja a helyet, a honnét a csábító 
elillant. A fölgerjedt apa kérdezi: Igazságot keresel a 
földön ? Az itt nincs s azzal ledobja az apródot az erkélyről 
mondván: Halj meg a földön és remélj igazságot az 
égtől.f/ 

Őrült spanyol. Az bizony. És hány van ilyen, a spanyol 
regényirodalomban és életben! 

Az erkély nyilasa a történet után lett befalazva, 
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most is ugy van, mikor a szerető szívek már régen 
porlanak. 

Granada fekvése nagyon regényes. Granadában 
nagyon sok regényes történet van. Mézes szavú lantosok 
énekelnek róla. Csak egy Granada van a világon, mondták 
a mórok, mondják a keresztények. Aláírom. Nem kell 
szóképnek venni. Büszke érzés, jóleső, tölti el a grana-
daiakat. Nem lehet őket ijeszteni a jövőnek sötétre 
festett képeivel Emlékiratot írhatnék Granadáról. A 
„Granadái éji szállásiról dalmű is van. Meleg szívvel 
gondolok Granadára, a hol az aloe, pelargonia és a flox 
vadon nő és olyan sok az igéző szépségű nő. 

Láttam a bolerot. Hallgattam a manolát . . . 

0é 1^ 
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LXI. 

Az Alliambra történetéből. 
Történelem íródott. — Van mit látni. — A gömbölyűből szögletes. — Csipke és 
pókháló. — Mikor Mohamedet üldözték. — Arab díszítés. — Korán-mondatok. — 
Elismeréssel adózunk. — Kővé vált virágos kert. — Granada ékessége. — Majd a 
légbe röpült. — Bámulásra megmaradt. — I. Mohamed az első. — Király mint 
első épitö. — Nem egyszerre lett. — Büszke tornyok. — Szin, mely el nem hala-
ványodik. —- El kellett hagyni. — Címadományozás. — Az utolsó mór király. — 
A ki maga alatt vágta a fát. — Európa üdvözölte. — V. Károly mit akart? — 
Nem lett kész. — Nincs a ki folytassa. — Pusztult az Alhambra. — Kaszárnyák 
és istállók. — Uj korszak. — Bent lakott. — Az omlás előhírnöke. — Többre 
mennek vala. — Ha itt maradtak volna. — Földrengés és tűz. — Találunk meg

csodálni valót. — Kívülről nem mutat. 

r királyok lakták az Alhambrát1) és a Grana
dától két kilométernyire fekvő, védőfalakkal 
erősített sasfészkükből igazgatták a földség-
nek ezt a részét, melyre Córdoba elvesztése 
után jogaruk kiterjedt, a meddig lengett Moha

med zöld zászlója. Üde királykisasszonyok üdültek a 
„Vörös-díszlak" kertjeiben és a történelem íródott száza
dokon keresztül a falai közt. A pazardíszü mór építmé
nyek művészi szépségének híre szárnyalt az egész világon, 
az utókor gyermekeiben forró vágy támadt, látni ezt a 
csodálatos várhegyet, épület halmazt, melynek a dicsére
tét költők zengték, kiválóságait írók magasztalták. Az 
utirajzíróknak a napló lapjait is az Alhambra tölti meg. 

Piros tornyok, piros tetők. 
Van mit látni, hordták a becses anyagot, a hol 

i) Al-hamrá — „a vörös", t. i. torony, vár, de I. Mohamed Hm Al Ahmar, 
{f 127:/)) megalapítójától is vehette a nevét Alhambra. Ez a Nas-sridák törzséből 
származó fejedelem, tudományos és művészetkedvelő férfiú volt. 
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találták. A nagy kockaköveket Abisszinia bányáiban 
törték s hozták ide nagy faradsággal, építettek vele 
nagy arányossággal. Véstek és csiszoltak, csipkét met
szettek és szurkáltak ki a kőkeniénységből. Karcsú osz
lopokat állítottak föl melyeket a karom átfon, nagyobbakat, 
melyeket nem. 

Bámulatos, azok a kőművesek, rajzolásukban, miként 
tudtak a gömbölyűből a szögletesbe ugy átmenni, hogy 
a szem észre se veszi. 

A csipke és pókhálószerü alkotások, az arabeszkek, 
finom faldíszitések, a próféta életéből való jelenetre 
emlékeztetnek. Mikor Mohamedet üldözték, egy barlang
ban bújt el. A barlang nyilasát pókok hálózták körül, 
méhek a sejtjükkel, darazsak a fészkükkel födték el, 
hogy a prófétát elrejtsék. 

A moreszk-, különösen a növényi ékítmények, föl
találhatók már az ókori népeknél, eredeztetik az asszí
roktól, a kik azokat kedvelték, a mórok meghonosították, 
tökélyre vitték Európában, mert építészetük jellegéhez 
simult. Torony magasán, tetejében is láttam akármennyi 
arab díszítést, noha ezek alulról nem, vagy alig látszanak. 

Telidestele az Alhambra épületeinek fala Korán
mondatokkal, áldást kívánó versekkel, melyek az arabok 
költőien virágos nyelvén nagyon szépen jutnak kifeje
zésre. Azok a kőbe vésett mondások is, melyek az építő 
királynak vagy valamely hadvezérnek a dicsőségét zengik, 
jól érvényesülnek. 

Nincs nép, mely elismeréssel ne adóznék a szépnek, 
melyet a nagy bölcsész ugy határozott meg, hogy az 
„érdeknélküli tetszik." Nem is tudok senkit, a ki az 
Alhambrán valami kivetni valót talált, egyedül az idő 
az, mely mindent bont, ront, és ha majd az Alhambrát 
is a földdel egynek teszi, akkor is még az arab építé
szet és díszítő művészet eme remekének, a kővé vált 
virágos kertnek a kőbe vésett híre, be fogja ragyogni 
a világot. 

Az Assabica hegynek magaslatán, a művészet kő-
oltára gyanánt építették a mórok, Alhambrát, Granada 
ékességét, a művészet csodáját. Dolgozó rab mindig volt. 
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Várnak való hely, az Alcazába arab várat, erősséget 
mellé Is építették, ha kell, védje meg a királyvár, a 
szultánok vörös kőből épült palotáját az ellenség pusz
tításától. Mert tudjuk azt, hogy az ellenségnek semmi 
se szent, legyen az bár udvarias francia vagy komoly 
angol, ha az érdek ugy hozza magával, tanítja a tör
ténelem, a legműveltebb nemzetek fiai Is a vadság szol
gálatába állnak, lesznek vandálok. A kanóc már gyújtva 
volt — 1812-ben a franciák — hogy az Alhambrát légbe 
röpítse. Egy bátor katona vágta el azt titokban, nagy 
lélekjelenléttel. Folyt vér bőven a környékbeli sziklákról, 
de az Alhambra, késő kornak bámulására megmaradt. 
Ma is, mikor a művészetek, mesterségek annyira előre
haladtak, ámulásunk azon, mennyi van itt ezekből össze
hordva. Egy újdonsült műszaki doktor is, mennyit, de 
mennyit találna. Van keresztény művészet, van pogány 
művészet is, iskolája lehet egyik a másiknak. A szép 
mindig az marad, mint az igaz, igazságnak. Nem lehet 
elvenni tőlük valamit, ha akarjuk, hogy a lényeg meg
maradjon. Hogy milyen fontos tényező a kő és a tégla, 
tanítja az emberiség művelődésének története, a mórok 
káprázatos világában a ragyogás. 

I. Mohamed szultán fáradhatatlan tettereje tette első 
az Alcazábat erősséggé, királyi várává és lakhelyévé. 
Az ő jelmondatával van tele Alhambra: „Egyedül csak 
Isten a győzelmes/' "Wala ghaliba ill Allah." Nyomába 
hágó ivadéka, hasonnevű utódai bővítették, ékítették a 
királyi lakot. V. Mohamed, korának a legszorgalmatosabb 
építője tett legtöbbet a XIV. század második felében, ő 
tőle ered a világhíres Oroszlán-udvarral biró palota, 
remek alkotás. A szultán szelleme, intézményeinek az 
ereiben lüktet. Kiváló elme, bölcseségtől ragyogó fő, 
igéiben, sugárzó fénynyel csillog meg a tette. Minden 
szultán, a ki tett valamit az Alhambrán, annak a neve 
fönmaradt. A Nyugoton uralkodó Mohamedek száma, 
nem tudom én, mennyi volt? Az Al Geber nevét is meg
jegyezzük, habár csak számokkal és betűkkel dolgozott, 
nem pedig fényes sereggel. A földön épített, a levegő
égben kutatott. 
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Az Alharnbra nem egyszerre vált azzá, a mi, sok 
mesternek a keze munkált rajta, nem egy irányító ujj 
vezette a munkálatokat, melyek máig állnak. Egyik a 
házon, a másik az udvaron, mégmásik a kerten csinált 
valamit. Fürdők és ugrókutak mindenütt. Virágillat, 
madárdal, hegyi vizek esergedezése tette kellemetessé 
az édes otthont, melyben gondolatlesö rabnők húrok 
pengetésével mulattatták a szultanát. 

Mikor a telep be volt már építve s minden arányosan 
tagolva, tornyokban emelkedett föl a hatalom és büszke
ség. Negyedszázra ment a tornyok száma, a körfalak 
fölé emelkedtek, pompásnál pompásabb kilátás nyílt 
belőlük, lakályos szobákat öleltek a falak. Mikor minden 
készen volt, a mi bizarr, misztikus, ázsiai kényelemmel 
lakva benne, azon iparkodtak, hogy épségben tartsanak 
meg mindent. Legépebben maradt meg az égvényes 
cserepeknek a kék színe. 

Eljött végre az az idő, és megtört a dicsőséges 
hatalom, vérükben megcsapolva, le kellett tenni róla, 
mindent el kellett hagyni, átadni. Meglőn. A két Katholikus 
király, férfi és nő, a kik nem csak a szívüket, de a 
letört spanyol nemzetet is összeforrasztották, nem pusz
títottak semmit, sőt erősítettek, a hol kellett toldottak 
és foltoztak, sőt kegyeletet tanúsítottak a mórok iránt 
— szívesen. Megoldva a mór kérdés, a maga egészében 
oldva meg, megszületett az uj társadalmi szervezkedés. 

Mikor a keresztény seregekkel szemben, tehetet
lenekké lettek a mórok, mint megriadt hangyaboly 
szerte mentek, és a mikor az Alhambrából kitette lábát az 
utolsó mór király, a kaput, melyen, vesztve bíborát ki
ment, kértére, zárva tartották. 

Abdallah Ibn Abdilehi (Boabdil) már előzőleg föllázzadt 
az atyja ellen, megrövidítette azt igazaiban. Az atyja, 
Abdul Hassan azután alapot nyerve visszavonult Mala
gába. Az utolsó mór király ez által is gyengítette hatalmát, 
mely csak Granadára és a Sierra Nevadára terjedt ki. 
Nem nagy előrelátásra vall a cselekedete. Maga alatt 
vágta a fát, lebukott. Mikor a mór közéletben bomlott, 
recsegett a fegyelem és rend, örvények nyíltak alatta, 
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merült. Vélte, hogy az egyéni érdekek kielégítésére, a 
hatalom fokozására minden eszköz jó. Nem volt jó. 
Ebbeli hiedelme csalókának bizonyult. Hanyat-homlok 
rohant bele a veszedelembe, mikor érezte, hogy inog 
már a talaj alatta, Nem tudott szabadulni a sötét gon
dolatok rémeitől, fölsarjadzottak ezek, agyában. Afrikában, 
libegett a két ország között, mint Mohamed koporsója 
az ég és föld között, ellene szegődvén minden hadi 
szerencse, vesztett reménység, mély tapasztalást vive 
magával, elesett a csatában, (1536) melyet a fezi szultán 
föllázadt testvérei indítottak ellene, kit a szultán kegyes
séggel fegadott. Tehát itt se tudta magát megvédeni, 
itt se tudta elhárítani érvényesülésének akadályait. El
fordultak irányt mutató ujjától. A láng, hiában csapott 
ki a lelkéből. A nemzetek történelme tarkállik vastag 
botlásoktól, büszke hatalmak szörnyű megcsúfolásától. 
Példa rá a búrok vitéz harca a telhetetlen angolok 
ellen, a japánok fényes sikerei a rettegett orosz ellen. 

A mórok fölött megkondulván a halál harang, a 
kiűzetésük tényleges valósággá lett. A mórok, mint 
csüggedt madarak elhúzódván, a keresztények birtokába 
kerülvén Granada, a jelenség, minden más eseményt 
homályba szorított s a keresztények érdekegységénél 
fogva egész Európa üdvözölte Spanyolországot, az uj 
társadalmi szervezkedés alkalmából sok jót kívántak. 
A királypár, „Katholikus királyok" címet kapta a pápától. 

Jött azután a hatalmas V. Károly császár, I. Károly 
mint spanyol király, a ki ide, éppen az Alhambra kellős 
közepébe egy ujkorbeli büszke palotát akart építtetni, 
olyan bámulatosan nagyszerűt, hogy elhomályosítsa a 
mórok minden építkezését. Szegény nagy ember! Az 
életkor rövidsége sok dolognak vet gátat. A mór királyok 
is többen alkották meg az Alhambra csodáját. Keveset 
számit egy ember. És ha meghalsz, örökséget keresnek 
utánad, nem pedig megkezdett munkádnak a folytatását 
akarják, befejezését csinálják, kivéve, ha az, haszonnal 
jár. Mennyi szellemi munka, félig vagy egészen megírt 
könyv maradt a halállal abban, tudunk rá akárhány 
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esetet, mikor összeállt jő barátok cselekedték meg azt, 
a mire jó (!) rokonok nem vállalkoztak. 

Dolgoztak a kőfaragók, rombolással nyertek helyet 
a négyszögpalota alapozásának, de V. Károly kőpalotája 
nem került soha födél alá. Az óriási, egymásra helyezett 
nehéz kőkockák, ma is mint erős falak megállnak, a 
faragott kövek századokkal szembeszálnak, a falakon 
kivágott ablakhelyek vakon bámulnak a világba. És nem 
jön senki, a ki folytassa a megkezdett nagyarányú munkát, 
költsön rá és befejezve, játékot rendezne a nagyméretű 
oszlopos körudvarban. 

Lehanyatlott a spanyolok hatalma, mindinkább pusz
tult az Alhambra, Bevonták még az Alhambra épentar-
tására szánt összegeket is. Pénz az, a mi nincs. A Mirtus-
udvar alabástrom medencés tavában, mely arra való volt, 
hogy benne aranyhalaeskák úszkáljanak és hogy a kristály 
tiszta víz tükrében a mirtus árnya, királykisasszonyok 
képe tükröződjék vissza, időnként ráncos képű mosónők 
sulykoltak, moreszk ablakrészekben galambok fészkeltek, 
a bomlásnak, pusztulásnak indult pompás építkezésekben 
lakásokat adtak bérbe, olcsón, szegény embereknek, 
főleg katona rokkantaknak a XVIII. században. Egy-két 
szobás legénylakást vett ki némely, jobban érdeklődő 
utazó. Kaszárnyának, istállóknak használták a királylak 
helyiségeit, egyes részeit, sutba dobott bölcseséggel 
puskaport tartottak ott, nem gondolva a pótolhatatlan 
veszteségre, a mely véletlen szerencsétlenségből szár-
mazhatik. Sok helyen töredezett le az ornamentika. 

Az Alhambra 1869. év óta az állam kezén van. 
Uj korszakot, szebb jövőt jelent a jelentős mozzanat. 
Már most is sokat látunk javításban, a mi volt előbb a 
pusztulásban. Már nem szállásolnak utazókat az Alhambra 
szobáiban. Elesett az őröknek, nyugdíjban részesedett 
katonáknak a jövedelme. Washington Irving még ilyen 
lakó volt az Alhambrában, le is írta azt, a mint talán 
senki,f ismert minden falat, követ, romot, románcot. 

Óriási vasrudakaf, összetartó kapcsokat látok, melyek 
megvédik a falakat omladozó jelenségben. Rossz hírnökök. 
Világkár számba fog az menni, nemzetek fogják elsiratni. 
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a mit sok tudással, számítással, kitűnő müizléssel egy 
olyan nemzet alkotott meg azon a földön, a melyen csak 
vendég volt, igaz, hívatlan és tolakodó, Többre megy 
vele, ha alkot Éjszak Afrikában, tengerpartnak szegélyén. 

Búbánatos érzelmeknek kerülök a sodrába, Nemzetek 
történetében a századok csak rövid napok. Kár, hogy a 
hitvallás az embereket egymástól annyira eltaszítja, pedig 
egy az Isten, csak a neve más. Mivé válandott a mórok 
művészete, előre haladása a tudományokban? ha Spanyol
országban megmaradnak. El se képzelhető az. Talán 
csak itt, ezen a remek földön fejlődhettek. Mihelyt el
hagyták azt, visszaestek. Alig hihetem, hogy azok a 
műveletlenek, kiket Marokkóban tétlenségben élni, nyo-
morkodni, szomorkodni láttam, a spanyolországi mórok
nak volnának az ősei, testvérei és gyermekei! 

Mór emlékek nélkül Spanyolország nem volna az, 
a mi. A figyelem ujabban ismét az Alhambra épentartá-
sára irányul, de a mit a földrengés (1884) megkímélt, 
napjainkban (1890) elpusztította a mindent emésztő tüz. 
Maradt a századoktól koptatott falakon mégis annyi, hogy 
fölépíthesse a képzelet az egykori Alhambrát az arany 
és a márvány minden színében. Egykor, sok becses 
tárgy halmozódott össze benne. Ma is találunk megcso
dálni valót, de kivülról nézve az Alhambrát, ez is olyan 
igénytelennek látszik, mint a córdobai mezquita, mór 
csoda. 

Tanulni küldött a lelkem, vezetett az elmém kíván
sága. Számokkal ki sem tudom fejezni, mennyi sok 
szépet láttam. 
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Az Alhambra kertjében. 
A guitar hazája. — Egy híres arab nemzetség. — A Bermejas-tornyok, — Igézetes 
kilátás. — A Granadai-kapu. — Francia elvadultság nyomai. — Százados fák. — 
Wellington szilfái. — Vallásos szép mondás. — Ugrókutak locsogása. — Madár
daltól hangos erdő. — Nehezen mozdultam. — Ha kihal a szemnek fénye. — Gon
dolatok járják át az agyamat. — Ott nyugodtak. — Hol a hamvjuk ? — Gyarló 
porhüvelyek. — Háromfelé ágazott el. — A kútról. — Jelmondás. — Mi a régi, 
mi az uj? — A legszebb kapu. — Vak koldus áll. — Mohamedán mondás. — 

Kéz, kinyitott ujjakkal. — A kulcs és jelentősége. — Elfelejtették. 

\z Alhambra nevezetesebb látnivalói között tart
sunk sort, nehogy tömkelegbe jussunk, válasz-
szuk meg a kaput, melyen bemegyünk. 

A kereskedésekkel megrakott Zacatin-1) 
utcából jőve, hol a boltba csaknem pányvával 

húzzák be a vevőt, a Plaza Nuevához érek s azon, étel-
és italárusok közt átvágok. Kimustrált alakok. A nap
fényben úszó piacon kifeszített óriási kofaesernyők, 
alattuk gyékény-, ponyvaárnyékban is, főkötős, nagyszavu, 
telt termetű kofaasszonyságok, kiknek a nyelve pörög, 
kelepel. Látok közöttük egy sipító szavut és egy pípeset, 
vörösen a haragtól. Mindig akad nekik hangos szóval, 
öblös szájjal elintézni való ügyük egymás közt. Különösen 
akkor, mikor nyakukra savanyodik az árujuk, akkor esik 
a csúf neveknek zápora legjobban. Gyanútlanul került 
közéjük egy ártatlanság, arcán pír verődik ki a szemér
metlen beszédre. Ifjúságuk delén a kofaasszonyok is 
kevesebbet beszéltek, többet éreztek. Most a dolognak 
megforditottja van. A per-patvarnak egy burro, szamár 

*) Zakatin, arab szó, kereskedők telepe jelentőséggel bir, nyilvánvalólag a 
mórok idejében is már az adás-vevés helye volt. 
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vetett véget. A míg a kétfelé ágazó málhakosarakat 
leoldották, csillapultak. Az üzlet minden előtt. 

Látok a boltokban sok guitárt, megnézem, miként 
készítik azt. A guitárnak — ugylátszik nekem - - Granada 
az igazi hazája. 

A térről, a honnét a menetelesen szűk és görbe 
Goméres-^iiteáii közelitem meg a Sierra Nevadából ki
ágazó Alliambra dombját és azon Alhambrát. A domb bele
nyúlik a rónába, a mely mellett Granada áll. A harántos utca 
végén festői kilátás nyílik a magaslatra, a négyszög
letesen vaskos, egymásmelleit épült Berni ej as-torny okra, 
melyek öregebbek, mint az Alliambra tornyai. A nagy 
véderősségben elfér 200 ember, 100 ló. Vermejo vagy 
bermejo, spanyol nyelven: vörös. A római alapokon 
épült Vörös-toronyból igézetes a kilátás a viruló völgyre. 
Olyan vörösek ezek a tornyok, mintha vér áztatta volna 
azokat. Meleg lövel ki a falakból. 

Érthető kíváncsisággal a Granadái-kapuhoz érek 
eltikkadva. Erős építkezés, mely inkább diadalkapura 
emlékeztet, mint a kertbe bemenetre. Építője V. Károly. 
Címere és két gránátalma a homlokzaton. Midőn még 
álltak a falak az egész alhambrai építkezés körül, akkor 
is fokapu volt. Most, hogy a falak, a külső egészen, a 
13 tornyos belső nagy részen le van rombolva, marad
vány számba mennek a falak. Francia elvaduitság nyomait 
hordják. 

A kaput átlépve, kocsijárót követve, a két hegy 
közötti árnyas és a hűvös Assabica-völgybe jutok. Ez az 
Alliambra díszkertje. Égő vágyakozással lépek be. Gesz
tenyék, platánok, jegenyék, az óriási szilfák közel egy 
századosak. Wellington híres angol tábornok, ki a Pirenéi-
félszigeten kezdette meg hadvezéri pályafutását, hozatta 
azokat Angolországból. Némely fának már csak a kérge 
tartja a lombot. A Durronak a vize sok csatornná ömlik a 
kertbe, vidítja a növényzetet, üde repkényt kerget az öreg 
fák sudarára föl, fiatalítja azokat. Az erőteljes szép fák 

l) Gornéles vagy Goméres egy arab nemzetség volt, itt telepedett le a hegy 
lejtőjén. A lovagok, testőrei voltak a mór királynak. Spanyolországban sok utca 
visel arab nevet. A győzőnek nemzeti büszkesége nyilváuul meg ebben a legyőzött 
iránt. 
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láttára eszembe jut az a szép aranymonclás. mely belebb. 
egy falon van, melyet a vezetőm lefordított és jegyző
könyvbe vettem: „Á fák gyenge ágait is megvéded TG a 
hideg éjszaki szél ellen. Aki félelembe ejtetted az égi 
csillagokat, melyek a Te hatalmad előtt remegnek.-

Fülünk zúg a sok vízeséstől melyek elnyomják a 
madarak énekét. A fák. megannyi kinőtt példányok, 
állanak, mint az oszlopok. Szálerdő. A fák teteje, sűrű 
árnyékii lombsátort képez, mely nyáron elöli a tavasz 
virágok -életét, törpe fűszálat. Mikor az átvonuló szél a 
magasban tépi a fák legtetejét, alant a kertben csendesség 
van, kedves állapot. Egy angol ember, kinek az érdek
lődése — ugylátszik — unalomba veszett, lerázva magáról 
az etikett kellemetlen nyűgét, ^ílésre gyűrte plaidjét s 
azután nagyot hallgat, elméláz. Én azon tűnődöm ezalatt, 
a lelógó fekete szalagos skót sapka, hogyan került a 
fejére? és hogy az ember átlagos 70 kilós súlyánál, 
mennyivel jutott több neki? 

Madártól most is elég hangos volt az erdő; tavasz
időben, mikor fuvalom szárnyán fölszáll az illat, meg
szólal a fülemüle, valóságos madár hangversenyt ren
deznek a dalos pajtások. Granada s az Alhambra fölött 
télen sem lesz üres a levegő, maradnak a madarak. 

Most a vidámságuk ellankadt. Napos helyen, hangos 
a nagy tücskök idegtépő lármája. Közelben egy szita
kötő, nagy szárnyú karcsú rovar szegődik mulatósomra. 
Táncol. Egyhamar nem mozdultam volna ebből a szép 
kertből, zöld homályból, mint egykor, — mikor az árnyak 
növekedtek — a kairói Gezireh-ből, — melyben a 
januárius is nyarasdit játszik — ha nem vonzott volna 
az, a mit az egykori költői és művészi lélekkel biró, 
más hitű emberek raktak a természet remeklése mellé. 
De a szem, az mindig uj látványosság után vágyik, 
dőzsölni kivan a színekben. Az uti napló lapjai, azok 
meg arra valók, hogy teljenek, legyen miből szedni és 
böngészni, anyaggal telíteni azt a könyvet, melyet mint 
lelkünk tükrét az olvasó asztalára teszünk. Ha kihal 
majd a szemek fénye, elporlad a kéz, mely a sorokat 
rakta, a ki velünk érez és gondolkodik, élje át még 
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egyszer azt az életet, melyet Spanyolországban mi eltöl
töttünk. Az idő int, készülődni, menni kell. Ha mindig 
sokáig időznénk azon a helyen, mely nekünk megtet
szik, akkor egy egész életben egyetlenegy országot se 
utazhatnánk be. Sietésből áll az élet, és a legtöbb ember 
nem kész a munkájával, mikor elébe áll a könyörtelen 
halál, a ki rövid haladékot csak kivételes ritkán ad. 

Ezek és hasonló röpke gondolatok kerülnek elém, 
járják át a gondolkodó agyamat, mikor a völgykertben 
eljutok a Makbara-hoz, a mór királyok temetkező helyé
hez. Ott nyugodtak, ciprus gúlák árnya alatt a Moha
medek, a kik ilyen szépre változtatták a földnek ezt a 
talaját. 

Hol van a hamvjuk? Elvitte az utolsó mór király 
a Sierra Nevadának Alpujarras1) (Alpuhárász) völgyébe, 
a hol máig is mór falucskában élvezik az emberek a 
természet csendjét. Kegyelettel az ősök iránt, azt gon
dolta Boabdil, hogy nyugodtabban nyugodhatnak ott a 
királyi hamvak, a hol az eke nem túr olyan mélyen, 
mint a hol bontó csákány jár. Mikor a granadaiak kirán
dulnak Mondújarba, vájjon gondolnak-e a leghatalmasabb 
emberek földi múlandóságára? Pedig a kiszáradt, azután 
elporló agyvelők, a hatalom birtokában, mennyi sok szép 
gondolatnak voltak fészkei! A Katholikus királyok meg
engedték, hogy a mór királyi hamvakat elszállíthas
sák az útból. Az ő emberi gyarló porhüvelyük is a 
föld alá került, büszke márvány faragványok jelölik 
meg az ő sírjukat is, de vájjon föltalálják-e azokban az 
örök nyugvó helyet? más kérdés, melyre csak a titok
zatos jövő tudhat felelni. 

Az ég felé szárnyaló gondolatvilágunkból térjünk 
vissza a földre, arra a földre, melyen a mórok emléke él. 

Mikor az Alhambra-kertbe léptünk, háromfelé ágazott 
el az ut. Médium tenuere beati. Gondoltam, a vezetőm 
is rám hagyta s a szekérutra irányzódtak lépteink. Látok 
ezen az ujabbkori széles utón három igen szép ugró
kutat. Elnevezésük nem számit, képmásuk megvételével, 
nézésével, vésem az emlékezetemben alakjukat. 

x) Busarat mór szóból ered, mely legelőhelyet jelent. 
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Kútnál időzni, szomjat csillapítani, azóta is jó dolog, 
hogy Krisztus a Jákob kútjánál időzött. A konstantiná
polyi török mindig hálásan emlékszik III. Achmed-, a 
jótevő szultánra, mikor az arany-rácsos Achmed-kut1) 
mellett elhalad s a díszes boltívek alatti márvány víz
tartókból iddogál. 

Kétoldalt házsorok, a házak között díszes, újkori 
vendégfogadók. Tolókocsiban egy kisded, egy nagyob
bacska fíu műállattal csinál magának mulatságot. Múlt, 
ölelkezik a jelennel. Az angolos szálló előtt Albion dölyfös 
fiai, főlényes mivoltukban. Az egyik, mintha félelmes 
öklöző volna, 

Találunk a kertben mór idők utáni alkotást eleget. 
Lépten-nyomon V. Károly Plus ultra jelmondatát. Kár, 
hogy nem hagytak mindent ugy, amint azt a mórok 
itthagyták. Összekevert dolgoknak a halmazából kell most 
kiválogatni, mi a régi mór világból való? mi a keresz
tény világból eredő ujabb? melyik kornak mi felel meg? 

Megnézünk előbb még néhány kaput, mielőtt a tulaj
donképpeni Alhambrába belépünk. A Puerta del Vino, 
az bizony közönséges szólásmóddal van elnevezve, egy 
borkereskedésről, mely jórégen, közelében volt. Vélik 
mások, hogy itt rakták le a bort, melyet adóban szállí
tottak a granadai királynak. Most közönséges vas rudakkal 
van elrácsolva, ne menjen arra, kinek nincs ott dolga. 

Ez a várnak legszebb kapuja. Van rajta túlontúl 
sok arab díszítés, színes kővel való kirakás, égetett 
színes cserép. Fölírása az építőjét dicséri. „Háromszoros 
tisztelet és dicsőség urunknak Abu Abdul lah Alganibillah 
szultánnak". A patkóívet képező kapu fölött, két kicsi, 
hasonló alakú ív ablak egymásmelleit. Alsó részük be 
van falazva, erkély volt azelőtt, mutatja a kimeredő 
vassín. Hányadik ez a változtatás rajta, ki mondhatja 
meg? Váza az eredetinek. 

Vak koldus áll a kapu mellett, alamizsnáért könyörög. 
Kis leány őrzi, vezeti. A spanyolországi napfény éles 
világossága, sok szemet von homályba. Isten fényes 
napjába nem nézhetünk, pedig attól, mindenünk. 

l) Az 1873. évi bécsi világ-kiállításon lehetett látni Achmed kútjának a mását. 
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A Puerta judiciaria tulajdonképpen egy húsz méter 
magas torony. Főbejárat. Az oszlopok fölött a moha
medánok ismeretes mondása: „Allahon kivül nincs más 
Isten, Mohamed Allah profétája. Mohameden kivül nincs 
más erő, hatalom." 

A patkó alakú ív zárókövén egy kéz van, kinyúj
tott ujjakkal. Keleten a babona ezzel a jelképpel távoz
tatja el a rosszat, de a móroknál a kiterjesztett kéz, a 
hatalom jelvényeként szerepelt. 

Egy másik belső kapuív fölött egy kulcs van, mely 
— a monda szerint — akkor kerül kézbe, mikor a mórok 
uralmának s magának az Alhambrának vége lesz. Még-
niás hír változat szerint, akkor lesz vége Alhambrának, 
mikor a kéz a kulcs után nyúl. Keleti népeknél a kulcs
nak az a jelentősége van, hogy csak Mohamed próféta 
nyithatja ki a mennyországot. 

Én azt hiszem, hogy maga az idő fogja egyszer 
majd a kezébe venni a kulcsot, a mikor a toronyőr is 
elhagyta már a lakását, düledezéskor. 

Vannak itt egyéb avulófélben lévő, darabokra váló 
művek, történelmi nevezetességű kapuk még, melyek 
arról nevezetesek, hogy a hosszú időn át, elfelejtették 
a történetüket az emberek. 

# 
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V. Károly légvára. 
Nem tudom én, miért? —• Az nj terpeszkedés. — Magára cáfolt. — Mikor meghalt 
az önálló magyar királyság. — Egyik épit, másik ront. — Féltek bevallani. — 
Magunkéból sajnáljuk, máséból csináljuk. — Adó. mint a köles. — A honnét a 
mintákat vették. — Fehér kő a fehér hegyből. — Spanyolország nagyjai. — Itt 
letűnt, nálunk föltetszett a félhold. — Eszembe jut. —• Diadnlkapu alatt Noe 
bárkája, — Az emberi sors különfélesége. — Ne irigyeljünk senkit. — Uj Szent
háromság. — Óriások járására való kapu. — A béke, faragott képben. — Tar
tottak a kő'gyűrűben. — Idő el nem pusztította. — Vájjon jön-e valaki ? — Sok 

víz fog lefolyni. — Marad légvárnak. 

f z Alhambra kertjéből, a tulajdonképpeni Al-
hambrába bejutva, sietek mindenek előtt — 
magam se tudom miért — V. Károly váriak
nak tervezett házához. Ugy áll itt, mintha 
csődöt mondtak volna ki a gazdája fölött, vagy 

bérharcban hagyták volna abban a dolgot, munkások. 
Látva a nagy térimét, melyet elfoglalnak az alapok, 
arra gondolok, mennyi soknak, többi között a hárem 
kétemeletes lakosztályainak is el kellett pusztulnia, hogy 
helyet szorítsanak az uj terpeszkedésnek. A viszonyok 
különös összetalálkozásából eszembe jut a neveztem 
német-római császár és spanyol király bölcs mondása, 
melyet eszméért eszmét cserélve a córdobaiakra mondott, 
mikor ezek a mezquitába beleépítették a székesegyházat, 
csakhogy most ő reá, magára viszonyítom, hogy sokkal 
okosabban tette volna a császár, ha más helyet keres 
a palotájának. Ilyet bizony eleget talált volna Granadá
ban, ha nem is a beépített Alhambrában, az Alhambrá-
nak közepén. 

A nagyméretű építkezés terve Rafael tanítványa 
Machuca-é, 1526. évből való, tehát a mohácsi csata 
Vértesi Spanyolország Portugália 35 
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évéből. Talán azért született halva ez a tervrajz, mert 
akkor halt meg a magyar királyság önállósága s a két 
királyságra szakadt Magyarország, temető volt. Ez a 
nagy építkezés meghalt az első emeleten, pedig a ter
vezett nyolcszögletes kápolnának a kupolájával fölül 
akarták múlni az alhambrai összes építkezések magas
ságát. 

A mit az egyik épit, azt a másik lerontja. így van 
ez nemcsak egyes embernél, nemzeteknél is. A mórok 
pazarul építettek, az Alhambrába nagy kincseket raktak. 
Honnét vették volna a pénzt máshonnan, mint a keresz
tények adójából, sarcából. Szinte féltek bevallani, mennyi 
az. Azt mondták, hogy egy nagymesterük, az csinálja 
vegyi utón a sok aranyat. A mit a magunkéból sajná
lunk, a máséból csináljuk. V. Károly rendelkezvén, pa
rancsolván, honnét vette a rengeteg sok pénzt a tervbe 
vett palotájára, hatalmas voltának, országa nagyságának 
kimagasztalására, az összecsőditett sok művész és munkás 
fizetésére? A moriszkok, itt maradt mórok adójából, a 
kik fizettek — mondani szokás — mint a köles, 80.000 
aranyat évenként, hogy a vallásukat szabadon gyakorol
hassák. Nagy kincs, sok pénz volt ez akkor. 

A római Santa Maria Maggiore, a pisai székesegyház, 
a flórenci paloták szolgáltatták a mintákat V. Károly pa
lotájához. A mintául vett nagyszerű építkezések majd el 
is pusztulnak, a mig ez a palota föl se épült. 

A Sierra Nevada szolgáltatta a márványokat és a 
színes serpentin-kőfajt hozzá. Költség, kímélve nem lett, 
ugy essék ki minden, részekben, egészben és arányában, 
a mint azt a hatalmas ur, több országnak a koronása 
•— kire a világ szeme szögeződött, — kívánja és paran
csolja. 

Spanyolországban a XV. század végén, volt értel
miség, volt pénz bőven. A többször emlegetett fejedelem
pár megmenti a hazát, Cőrdobai János a harcmezőn tűnik 
ki, Ximenes bíbornok rendbe szedi a papokat s a tudo
mány fáklyáját viszi messze előre, Kolumbus felfedezi 
Amerikát. Mikor a spanyol nemzet hitben és nemzetiségben 
olvad egygyé, akkor születik a készre V. Károly, és az 
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erős alapokon megépíti az tij és nagy Spanyolországot, 
az öröknevezetes világbirodalmat. Akkor alkotja meg, 
mikor nálunk Nagy Lajos háromtengerpartos nagy or
szága, a Bécset megremegtető Hollós Mátyásnak kiépített 
szép országa, a hadi szerencse forgásából sírba szállt. 
Nyugoton letűnt a félhold, a keleti égen újból föltetszik 
az, hogy nyomuljon ismét Nyugot felé. 

Eszembe jutnak ezek a dolgok az Alhambrában 
jártamkor. 

Megállok a császár, tető nélkül maradt palotájának 
a déli oldalán. A tervezett diadal ívvel mi van? Az is 
bevégzetlen maradt, nem járnak alatta el győztes had
vezérek. Most éppen egy vasúti, rozoga kocsi megy az 
alatt keresztül, húzzák csengős öszvérek; az ócska jármű 
sok vendéget hoz, hányt-vetett életet folytató turistákat, 
kiket a vendégfogásra kiküldöttek, összeszedtek, a közeli 
Hotel Alhambrába tereltek. Lépten-nyomon különböző 
nyelvnek gúzsához kötött, felkínálkozó idegen vezetők. Egy 
nehéz batár halad utána, rajta pénzesebb turisták, inglé
sek. Spanyolországban evvel a szóval szokták jelölni az 
idegeneket. Sajkás kalap, dinye kalapjukról is rájuk lehet 
ismerni, a kik a mindenben való angolság érdekében 
utaznak. 

Nézve ezt a bevégzetlen házat és bevégzett sok 
más nagy házat, az emberi sors egyenlőtlenségének a 
képét látom azokban. Az egyik, terjeszkedik, a földet 
szeretné ellepni, az égig szeretne fölmenni, a másik 
addig, kinek a sors nem kedvez, vagy a kit üldöz a 
sors, az, többed magával köhécsel egy szűk szobában, 
melynél sok ól, külömb van. Nem is szólok a gazdag 
emberek tátongó termeiről, nagy istállóiról. Soh'se iri
gyeljünk senkit. Akkor van jól, mikor az egészség, 
megelégedés, és a munkabírás, ez a nagy áldás, ez a 
Szentháromság lakik velünk egy födél alatt, ha a kéz, 
kevesebbet is arat. 

Ez az oszlopokkal erősített, márvány domborművek
kel ékesített nagy ház, melyet háztengernek is bátran nevez
hetünk, két olyan nagy kapuval bir, mintha óriások ki-be 
járására készült volna a ház, négyszögben volt tervezve. 

35* 
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A béke diadala rajta, faragott képbe öltözött. Azt hi
szem, hogy a béke, az az uralkodók legtöbbje előtt 
marad is képes beszédnek. 

Az épületben szobáknak a hosszú sora, középen, 
körzővel kikerekített oszlopos udvar. Tartottak benne 
kiállítást, játékot, bikaviadalt. Az emeleten karzat 32 
jóni oszloppal. Minden nyitott, semmi se került tető alá. 
Különös benyomást gyakorol ránk ez a bevégzetlen, 
födél nélküli épülettömb, melyet az idő nehezen rongál, 
mert nagyon erősen áll a fal és kőgyűrű. Századok zi
vataros esőzése, fagya nem bírta kifeszíteni a réseket, 
olyan szilárdan lettek összeforrasztva az egymásra ne
hezedő, egymást védő kőkockák. 

Vájjon fog-e jönni? a ki örökének veszi, a hival-
gással, pompával, nagy garral megkezdett alkotásnak 
folytatását, bevégzését, a királyi palotának betetőzését. 
Azt hiszem, sok víz fog addig elfolyni az Alhambra 
alján összefolyó Rio Darro és Rio Genilen. Ezeknek az 
árja nem hömpölyget annyi aranyat, a mennyi elég 
volna arra. 

íme, elavult alkotásban egy hatalmas koronásnak a 
légvára . . . Világpolitikát folytatott éles szemhatárral, 
a legnagyobbaknál is nagyobb volt és egy házat nem 
tudott fölépíteni. Az élet rövid, a legtöbb ember nem 
végezheti be a kezdett munkáját. 



LXIV. 

A Követek-terme. 
(Sala de los Embajadores.) 

Tervrajz szükséges. — Casa Reál. — A művészet kézi könyve. — Itt trónolt. — 
Vékony szál oszlopok. — Számításon alapuló kupolák. — Nem kell közönséges 
szemmel nézni. — Földig érő ablakok. — Kilátás. — Kőrózsák, kőcsipkék. — 
Vér festette a falakat. — Parancsolt és üzent. — A dölyfös mór király. — Huszon
négy évre rá. — Másik huszonnégy évre rá. — A „tiszta" Aixa. — Jóslat a fiáról. 
— A falak megszólalnak. — Nem volt hozzá hasonló. — Az Abencerrágokról. — 
Pletykaság vagy igaz ? — Szeretett. — Féltékenységből vér. — Vérfolt avagy más ? 

— Gyönyörködjünk. 

\(MJ?W9 Károly légvárának a tőszomszédságából lépek 
e ^ ^ m a tulajdonképpeni Alhambra-palotába, melyet 
^ v ^ ; spanyolul Palacio Arábe de la Alhambrának 
^>L> neveznek. Tervrajz szükséges tájékozás végett, 
különben eltévedünk, talán meg se látjuk a legneveze
tesebbet. Tájékozatlan utazóval gyakran esik meg az 
ilyesmi. Itt is visszahívtam néhányat, a kik azt gondolták, 
hogy már mindent láttak. A király szolgálatában lévő 
emberek kalauzolnak az Alhambrában. 

Királyi-háznak, Casa Real-nak nevezik ma a spanyo
lok közönségesen ezt a kiváló arab építkezést, mely az 
egyenetlen talajon nehézséggel járt. Az arab művészet
történetnek a kézi könyve ez, benne a kövek beszéde. 
Róva a helyiségeket, sokat tanulhatunk azokban. Nagy épít
kezés, fényes, pompás, a mór király trónolt benne, itt 
fogadta a hatalmas ur a küldöttségeket, fejtette ki a 
keleti fejedelmek szokásos pompáját, itt tartotta háremét, 
élte családi életét, osztotta a parancsszavát a granadai 
mór király. A csoportos építkezésből ajtók, kapuk vezet
tek az udvar központba. 
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Arabeszk, ez az arab díszítés, vonalak játéka min
denen. Vékony szál oszlopokon ív és teher nyugszik, 
függő cseppkő boltozatok, számtani pontosságon alapuló 
kupolák. Imádság, erkölcs, költészet a fölírásokban, 
képzelő tehetség a létesítésben. 

A ki nem érti a kövek beszédének tartalmát, nem 
bogozza ki a fonalak játékát, s futólag, parlagi szemmel 
mindent a mostani hétköznapias szürke színben lát az 
Alliambrán, elemi tévedéssel, más lévén a kép és egészen 
más a benyomás, talán csalódással hagyja el az Alhambrát, 
de a ki európai széles látkörrel bir, mélyre hatol, oda-
képzeli a fényes multat, a színt, a világítást, a hold
fényes langylégü éjszakát, a színes életet ahhoz, a mely 
itt honolt ragyogványban, megnézi a Granadára való 
kilátást az ablakokból, a képzelet által kifestve, ugy 
fogja látni az Alhambrát, a mint volt, külső, belső díszszel 
fonaljátékkal, egyébbel. 

A művész, a közönséges műértő is már más szemmel 
néz meg itt mindent, más szemmel is lát, mint az avatatlan, 
a kire inkább az épület rengeteg és magasság bir 
hatással. 

Csoportosítsuk a megnézendő dolgokat és lépjünk 
be néhány nagyobb, nevezetesebb terembe, abba, mely 
az egész Alhambrában legnagyobb és legpazarabban van 
kiállítva. Magassága 68 láb, mennyezete sötét színű 
cedrusfa, az ablakai földig érnek. Hogy lássuk a pompázó 
természetet, nem kell kihajolni. A Comares-toronyba 
épített Követek-terme, — Sala de los Embajadores — 
vonja magára első a figyelmünket. Napok és csillagok, 
rózsák és csipkeháló a falakon, melyeket többször fes
tett pirosra a vér, királyé, vezérlő emberé. Tér ékes 
hely, beférhettek sokan, mikor a szultán trónján ült, 
fogadta a külállamok küldötteit, parancsolt és üzent. 
Muley Hassan, Don Jüan de Vera kasztiliai követ és 
lovag kisérete által az adót követelő kasztiliai királynak 
ezt: „Mondjátok meg uratoknak, hogy a granadai királyok, 
a kik a kasztiliai koronának adót fizettek, meghaltak, 
és hogy a mi pénzverdéink most csak kardpengéket és 
lándzsákat gyártanak/'" Bz a csavaros válasz, dölyfös 
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üzenet 1478-ban kelt útra. Huszonnégy évre rá, a mórok 
mentek Granadából. És ismét huszonnégy évre rá, (1516) 
elesik Boabdil az afrikai csatatéren. Gyorsan jár a tör
ténelem. Muley Hassan volt az utolsó mór királynak az 
atyja. Volt neki két szultanája. Aixa az egyik, a kit 
szemérmetessége miatt a „tisztának" neveztek. Ettől 
született Boabdil. Születésekor a csillagok járásából meg
jövendölték a jóslók, hogy vele a granadai királyi trón 
leszakad. Ugy is lett. A jóslat következtében elidegenült 
az atya, szerencsétlen fiától, a ki azután ezt a nevet 
kapta: El Zogoybi, szerencsétlen. Tudjuk a többit, fiu 
és apa harcát egymással, végre a keresztnek fölragyo
gását az Alhambra tornyán. 

Az aranyozott falak megszólalnak, jóról, rosszról 
igaz dolgokat beszélnek. Arról, mikor egyes mór királyok, 
olyan szerepet ragadtak magukhoz, melyre nem volt ké
pességük. Arról is, mikor reszkettek a nagy ur előtt, 
végre arról is, mikor ő volt kétségbeesésben. Arra az 
időre utalok, mikor a már többször emiitett utolsó gra
nadai mór király, Boabdil hivta össze utolszor itt, a 
követségi teremben, a tanácsosait, hogy megbeszéljék 
Granada átadásának a részleteit és bevégezzék írással 
a mórok itteni történetének az utolsó lapját. Es végbe 
ment a lehetetlennek hitt szomorú eset, melynek nagyon 
örültek a keresztény táborban, a hol meg ezalatt elő-
készitették az ünnepélyes bevonulást Granadába, az 
Alhambrába. Letűnt a mórok dicsősége, itt, lehet mondani 
örökre le, pedig vastagra építették a falakat, nagyobb 
időre rakták az erős alapokat. Királyaik, örök nyug
helyüket se találták meg itt. Azt a gyönyörű kilátást, 
mely az oszlopos, árnyékadásra előugrással csinált ab
lakokból esett a városra, hegyre, völgyre, mások élvezték 
azután, azok, a kiknek vasával harcban állottak az ur-
lakók. 

A kiválóan szép terem tele van díszszel, sok ékesség 
van a falakon, gazdag aranyozás. Minden, valóság, semmi 
sem káprázat. Szinte sérti a szemet ezek mellett az a vá
szonba burkolt csillár, mely a terem közepéről eresz
kedik alá és Velence nagy múltját juttatja az eszünkbe. 
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A nap is fönragyog, azután lehanyatlik. A nap alatti 
országokkal is igy van a földön. Ebben a teremben 
hanyatlott le a granadai mór királyok napja is. Itt vőn 
bucsut az utolsó mór király az ország nagyjaitól, vezé
reitők harcosaitól és a hittudósoktól. Az Afrikába me
nekülőnek nem volt rájuk többé semmi szüksége. Minden 
elveszett el, el. 

Mikor V. Károly 
császár ebbe a te
rembe lépett és kö
rültekintett, átérezte 
maga is a vesztesé
get, mely érte az 
utolsó mór királyt s 
igy szólt: „Jaj annak 
a szerencsétlennek, 
a ki ezt elvesztette ! 
Én az ő állapotában, 
inkább meghaltam 
volna az Alhambrá-
ban, mint éltem volna 
attól távol!" 

Telt, múlt az idő, 
uj emberek jöttek, 
kerültek felszínre, uj 
világ támadt a Kö
vetek-termében. Ko-
lumbus Kristóf itt 
fejté ki I. Isabella 
trónja előtt felfedező 

utjának a terveit. 
Mondták a Követek terméről, hogy „ehhez hasonló 

fogadó terme nem volt soha, se hivő, se hitetlen feje
delemnek/4 Nagyon szép ez a terem, kétségtelenül az, 
de ujabb korban meg nem állhat már ez a mondás. 
Nézzük meg csak, hogy ne emlitsek egyebet, a konstanti
nápolyi Dolma Bagcse császári palota * tróntermét! 

Több kisebb-nagyobb teremben kattogott cipőnk a 
padlózaton, azokon áthaladva, az Oroszlánok-udvarát 

Abencerragok terme. 
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oldalt hagyva, az Abencerrágok termébe, az egész Al-
hambra egyik legszebb helyiségébe jutunk. Két fülke 
volt abban, melyben jól lehetett aludni, puha ágyban 
álmodozni. 

Az Abencerrágok egy előkelően nemes családnak 
voltak az ivadékai. Nevüket a teremmel, egy történet 
hozta kapcsolatba, a mely lehet pletykaság, mely idők 
után is szokott burjánozni, de lehet igaz történet is, és 
akkor ez, a szívtelen pogány világrendben a világnak 
egyik legborzalmasabb cselekménye. Megtelt a ház vérrel. 

Hamet a családfő, Boabdil király nejével szövetkezett 
szerelemben. A falaknak már akkor is volt fülük, az 
ugrókutak vize csevegett a két szív boldogságáról, öröm, 
jólét, boldogság, de a hírnév és szerencse nyomában az 
irigység jár, ha sértve az érdek. De ha még csak egy 
lakolna! A tehetetlen király trónját az aggodalom tüze 
heviti izzóvá. 

Boabdil féltékenységéből a Sierra Nevada tövében 
nagy birtokkal rendelkező Abencerrágok nemes törzsének 
harminc vagy harminchat tagja — kétség alig fér hozzá 
— vérzett el ebben a teremben, habár közülük csak egy, 
a főnök szeretett. A mi párbajhóbort időnkben, a lova
giasság bő köpönyegébe burkolózóknak többszörös golyó 
váltása, előrelépése dacára, sértetlenek maradnak a felek 
és tovább — szeretnek. 

A vérkamara közepén álló tizenkétsarkos márvány 
medencén lévő barna foltokat a néphit máig az Aben
cerrágok vérnyomának mondja ez okon. Teljék kedve 
benne, ha az állóvíz által lerakott vaséleget nem ismeri. 
Bn az idő itthagyott nyomainak nézem azokat. Utóvégre 
a köznapi életben is gyakran ismétlődik meg az, hogy 
a szerelem tiszta forrása vérpatakká válik. Mi most 
gyönyörködjünk a csipkézett ívekben, a függő csepp-
köves boltozatoknak a szépségében. 

v ^ 
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Az igazságszolgáltatás terme. 
(Sala de la Justicia.) 

Törvényt ültek. — Földi igazság. — Minden ország történelme tanitja. — Emlé
kezés Schweidelre, Rákóczira. — Nyugotra esett Kelet. — Oszlop és boltozat. — 
Jól nézzük meg. — Anyagbőség. — Futone turista. — Forgassuk a történelem 

megsárgult lapjait. — Mintha cseppkőbarlangban Tolnék. 

^ ^ ^ ^ k Sala de la Justicia következett megtekintésre. 
Iffi§felp Igaz? n e m iga^> a törvény-teremnek neve onnét 
J^^^^ ered, hogy a mór király, vagy helyettese a 
^ ^ f ^ kádi, ezen a helyen tilt törvényt, szolgáltatta 

^ ^ ki az igazságot. Tegyük hozzá a földi igaz
ságot, melyet a kor, az Ítélkező emberek különféleképpen 
magyaráznak, vádlók, védők elcsavarnak, iparkodnak a 
vizet, saját malmukra hajtani. 

Legkegyetlenebb és legigazságtalanabb ítéletnek 
tartom, mikor ököllel kezelve az igazságot, a politikai 
bűnöst kivégzik. A nemzetnek lelkes és fölgerjedt álla
potára mindig tekintettel kell lenni. 

Hány legnemesebb szívnek a dobogását állítják meg 
igy, hány derék vitézt küldenek az enyészetbe, talán 
éppen azok, a kik koronavágyakban bűnösebbek, csak 
azért, hogy ennek vagy annak a pajzsát emelte, azt 
minden ország története tanitja. Nálunk, az aradi tizen
hármak gyászos kivégzésével soha sem békül meg a 
nemzet. Egynek, a zombori születésű Schweidel Józsefnek 
már ércemléket állítottunk, rövid időn, mind a tizen
háromnak lesz. A történelem, az utókor, az szolgáltat 
igazságot. Nem az ónodi országgyűlés meghunyászkodó 
törpe hada mondott igazat II. Rákóczi Ferencről, hanem 
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most, két évszáz után az egész nemzet, szív lélekkel 
szolgáltatott neki igazat, ünnepli az emlékét, kinek az 
emléke belevésődött a magyar lelkekbe, igen, most állit 
neki, hozzá méltó emléket, a szabadsághősnek a képét, 
mely a hazaszeretettől és szabadságszeretettől sugárzik 
a szívében őrzi. Maga a király rendeli el hamvainak 
hazaszállítását, az anyaföldbe temetését. 

Emlékezetem önként tolul elém az Igazságkiszolgál
tatás-termében. Jól tudom azt, hogy ebben is nem az 
apró-cseprő ügyekről Ítélkezett a főúr, hanem fejbe 
kerülő dolgokról. A keleti uralkodók ezt nagyon értik, 
Granada és Alhambra is egy darab Nyugotra esett Kelet, 
a hol bizony többször megesett, hogy bogáncs és tövis 
között keresték a bölcseség kövét. 

Áttérve a mi igazságkiszolgáltatási dolgunkra, méreg 
drága az, kormányoknak a nyerészkedési vállalata lett. 

Oszlop és boltozat ebben a teremben is bőven van, 
kupolák nyilasai szolgáltatják a világítást fölülről. Csip
kézett ív, csepegőkő alakú boltozat, nem tudjuk, merre 
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irányítsuk szemünket, hogy ne maradjon észrevétlenül, 
látatlanban semmi sem. A mit az életben csak egyszer 
láthatunk és az nagyszerű, jól nézzük meg azt. Az 
Alhambrában dőzsölhet a szemünk látványosságban, a 
kinek pedig műizlése, a szép iránt kiválóbb érzése van, 
az heteket és hónapokat tölthet el itt, mindig fog valami 
ujat, meglepőt találni. Napokig, hónapokig nézheti az 
arab díszítések türelem munkáját, melyeket „napsugárból 
szőtt csipkefátyolok"-nak neveznek. író, festő, véső, 
messze földet járhat be, a mig egyhelyt annyi anyagot 
talál a tollára, ecsetjére, -finom élü, kihegyezett vasára, 

A futonc turista az Alhambrával is ugy van, mint 
Róma, Athén tört oszlopaival, Jeruzsálem világtörténeti 
helyeivel, néz és nem lát, arról panaszol, hogy nincs 
kielégítve, többet várt. A mit a „több" alatt ért, többes 
számmal is megvan, csak észre kell azt venni, nem az 
utazó könyvet, hanem a lezajlott nagy időkről írt törté
nelemnek az időben megsárgult lapjait kell forgatni, 
nagyon sokat kell olvasni, tanulni, hogy tudhassunk egy 
keveset. A vezető, gépiesen darálja le a magyarázatait 
Jókönyvből kell a lelket bele vinni, a fényt, mely meg
világítja beszédét. 

Ugy érzem magamat, mikor a cseppkőbarlangszerü 
boltozatok alatt járok, mintha az Adelsbergi világhírű 
barlangban volnék, vagy a hazánk hasonló kőhegy odúit 
nézném. Itt a termeszét, ott az ember művész keze 
műveli a csodát. 

Képek arany alapon, arany csillagok mély kék szí
nen, mondjuk arab égszínen, bőrre festve, nyárfa táblára 
szegezve. Képeket, emberalakokat látunk keleti színek
ben, nem tudjuk, uralkodókat jelképeznek-e vagy azok
nak a tanácsadóit? a kik uralkodtak az uralkodón, de 
mindenesetre a múltnak nagyszerű emlékei ezek. Az 
újkori izlés nem vont le semmit az Alhambra értékéből. 
Az Igazságszolgáltatás-terme kiválóan szép rész az Al
hambrában ! 

«*>5^-Si-C* 



LXVI. 

A Két-nővér-terem. 
(Sala de las Hermanas.) 

Elnevezés. — Féltékenységben meghaltak. — Illatot árasztottak. — A hol a sznl-
tana élt és a gyermekek játszottak. — Itt mondott le Magyarország koronájáról. 
•— Két nagy márvány tábla. — Fafaragványos ajtók. — Virág kőből, sárból. — 

Az Alhambra-váza. — Se szeri se száma. 

lifmg^^ét nővérről vagy két testvérről elnevezett, Sala 
^ | ^ ^ ^ | de las Hermanas1) teremhez érünk, melynek 
^ ^ # r színes arab díszítésű mellékhelyiségei vannak. 

(^m^^ Mór művészek fantáziája alkotta meg azokat. 
Az elnevezés egy vélemény szerint csakugyan 

két nővérről van? a kik laktak benne és a kik félté
kenységben, lelkük mélyéig csalódottan meghaltak. A 
féltékenyek tanuljanak a két-egytestvér szomorú esetéből, 
a végzetes, rövid, érzékeny történetből. 

A padló likacsain keresztül illatot árasztottak az 
egymással kapcsolatos helyiségekbe. Itt, a hol most 
egyetlen teremtett lélek sincs, élt a szultán felesége, 
játszottak a gyermekei, gondtalan élet folyt. Később V. 
Károly lakta a díszes helyiségeket. Történelmi hely. Itt 
mondott le Magyarország és Csehország koronájáról I. 
Ferdinánd javára. 

Két széles kőlapot bámulok meg, melyek padlóját 
képezik a legnagyobb helyiségnek. Az már maga nagy 
mesteíség, a hegy márványából ilyen nagy darab padló
kockákat vágni ki, melyekhez foghatót talán sehol se 
láthatunk, pedig ez a két tábla is egy volt, ugy füré
szelték el. Második nevet adtak a teremnek. Honnét 

!) Hermana = nővér, spanyolul 
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hozták csak! Talán Afrikából, talán nem. Közelről is 
hogyan szállították, gondolatnak is nehéz. 

Nézem a szép fafaragványos kis szárnyajtókat és 
a nagyokat, alakzatukon csodálom az emberi türelem, 
művészetben, mesterségben, négyszögletű kövecskékben 
mi mindent rakott rájuk. Pompásak ezek a fénymázolt 
négyszögletes, színes cserepek, azulejos. A függő cseppkő 
boltozat, az, az arab művészet legszebb remeke e nem
ben, rajta ötezerre megy a hornyolás. A különféleség 
bámulatos, miként kögül ki egy egészben! A terem 
díszítését, legszebbnek mondják az egész Alhambrában. 
Mind szép, ez is, két, egymáshoz teljesen hasonló, sehol. 
A terem szépségét aranyos, kék és vörös falait legtalá
lóbban dicséri egy fölírás: „A csillagok, pályafutásukban 
szívesen szállanának le hozzám, ha bennem lakozhat
nának/" 

A fülkékbe vezető ajtók mellett karcsú oszlopok 
állanak, sok szép boltozatot hordanak. Igazán bájos ívek. 
Akár mint a konstantinápolyi remekművű Aja Sofiában, 
kisebb boltozatok nagyokat emelnek magasba, ezek még 
magasabbakat. Az emberi elme játszik a természet tör
vényeivel, elmegy számításban a legvégső merészségig, 
hogy nagyszerűt teremtsen, fölmegy a célbavett magas
ságig. Ha ezek a boltozatok már évszázak óta nem 
állanának, a földrengés ki nem próbálta volna erőssé
güket, hinnők, hogy most szakadnak fejünkre. A falak 
alja kőből, színesre égetett cserépből kirakva. Könnyű 
kezű, ügyes himzőnő, finom tűvel játszik igy a színekkel, 
mint az ügyes emberkéz a nehéz anyaggal. Kőből, sárból 
csináltak virágot, versenyez a virágok színének a soka
ságával a máz- agyagégvény bősége. 

Vezetőm rá irányítja figyelmemet egy szárnyalak
ban kétfülü, csaknem másfél méter magas, tehát óriási 
díszedényre, virágcserépre, a mely most egy sarokban 
húzódik meg. Mikor erre a szép edényre nézek, elgon
dolom, mennyi lehetett az, a mit elloptak ?! Az Alhambra-
váza mór agyagedény, a mór agyagművészetnek remeke. 
Nyaka nyolcszögü, egyszerű, alul tompa szögben vég
ződik. Valamikor jobb napjai voltak, mondják, hogy 
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tele volt aranynyal. Az edény, nyolcszázéves öreg darab, 
bizonyára nem eresztenek közelébe szobalányt. 

Van az Alhambrában még sok kisebb-nagyobb terem, 
szoba, apró helyiség, melyek visszhangos lépésektől 
konganak. Szeri-száma nincs azoknak, de nem akarom 
fárasztani velük az olvasónak elméjét, nekem is, mikor 
valóságban láttam azokat, a képzelettől megfájdult a 
fejem. Hol a kimenet, hol a bemenet? azt megkeresni, 
egészen a vezetőmre bíztam. Neki is, a ki itt gyakran 
fordul meg, gondot adott olykor az. Ugy elcsalja egy-egy 
szép oszlopsor, kert a főiránytól az embert, hogy bajos 
visszakerülni. 



LXVII. 

A Mirtus-udvar. 
Kert, mégis udvar. — Köbe vé?ett szőnyegek. — Megénekelték. — Legszebb 
palota. — Legnagyobb udvar. — Még a mórok ültették. — imádságos mondatok. 
— F és Y. — Zsoltárba illő szavak. — „Spanyol nyelven lehet az Istent igazán 

imádni/ — Fohászkodás a magyarok Istenéhez. 

^ ^ ^ ^ & óva az Alliambra termeit, friss levegő szívása 
J | Í l s | ^ végett kilépek a Tó-udvarba, épületközötti 
^^^&^ kertbe. Kert, mégis udvarnak hívják, Patio. 
J^ras^ Oszlopcsarnok környezi, melynek mennyezete 

^ eedrusfa, falain tömör díszek, mondjuk kőbe 
faragott szőnyegek. Olyan díszek, virágok és levelek, 
melyek a földön nem léteznek, de az arab képzelő erő, 
minden szemek gyönyörűségére kieszelte azokat. Nem 
hervadnak, eleddig épek, szépek maradtak. 

A karcsú jáspis oszlopokon az ívek inkább lebegni, 
mint nyugodni látszanak. 

Mirtus-udvar az igazi neve, erről szóljon most az 
ének. Nagyobb hatású költők bizonyára megénekelték, 
hogy ott, ott a legtávolabb Nyugoton, a hol tenger csap
kodja a szirteket s a hova eljutott a félhold végső uralma, 
keresztény országok közé ékelve van egy ékes ház, leg
szebb palota, melyben a mór király lakik, benne válogatott 
szépségű nejei és selymes fürtű, szelíd nézésű gyermekei, 
mór hercegek és mór herceglányok, a kicsikék, első 
gügyögő szavakkal boldogsággal veszik őt körül. S ha 
azután bealkonyul s a nap sírba száll, elönti bíborával 
a mirtus lombokat, megaranyozza a legszebb arcokat... 
epedő szemek néznek a sötétzöld égboltnak ezüstszegek
kel kivert . . . no de, apasszuk el a fantáziát, arab költő 
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nem vagyok, arabusul nem tudok, folytatom tehát kötetlen 
folyó beszéddel. 

A Mirtus-udvar egy nagy tér az alhambrai épület-
halmazban, a legszebb s egyúttal legnagyobb udvar-kert. 
Hossza 37, szélessége 23 méter. Kristálytiszta víz négy
szögletes hosszú tavat képez közepén, üditi az illatos 
mirtus bokrok között fehér márvány kockákon sétálót. 
A virágzó mirtus bokrok azokból a gyökökből sarjad-
zottak, melyeket még a mórok ültettek. 

Az udvar széles részén karcsú márvány oszlopok és 
rajtuk különös szép oszlopfők erkélyt hordoznak. Az udvar 
hosszrészén lévő épitkezést újították, nem olyan szép, 
mint volt eredetileg. Imádságos mondások itt és ott. Ne 
nézzük azokat betűk cikornyájának, hanem gondoljuk 
el, hogy költészet, istenimádás, Allah dicsőítése szól 
belőlük. Egyik mondás így hangzik: „Áldás és örök üdv. 
Dicsértessék Allah az Izlám jötéveséért." A másik: „Me
nedékem a Legmagasabban, a hajnalpír teremtőjében 
van." Mégmásik: „Az ő háládatos szeme fényesebben 
világit, mint a gyöngy és smaragd." 

Az oszlopos csarnokok fehér márványát messziről 
hozták. Kővé vált pókhálók, a faldíszek finom vésések. 
Apró ajtók nyílnak az udvarról a szobákba. Minden arra 
mutat, hogy nővilágnak volt helye a Mirtus-udvar. Tart
suk szem előtt V. Károly ismert mondatát, mely a falakról 
domborvésetben itt is gyakortább szembe ötlik, és ke
ressük értelemmel mindennek a továbbját. 

F és Y betűkkel találkozunk többször, ezek meg 
Ferdinánd és Isabellára, a Katholikus királypárra vagy 
valamely alkotásukra emlékeztetnek. 

Fordulunk ki és be, hogy el ne mulasszunk semmit 
a nevezetesebb látnivalókból. Igazán, kimért időnkben 
csak a nevezetesebb látnivalókra szorítkozhatunk. Veze
tőm V. Mohamednek, a Mirtus-udvar megteremtőjének 
egy szép, kőbe vésett mondatára figyelmeztet, legott 
jegyzőkönyvembe veszem annak egy részét: „Mikor a 
ragyogó csillagok reszketnek, azt félelemből teszik, és 
a mikor a mező füszárai hajlonganak, ez a^ért van, 
hogy Neked köszönetet mondjanak." Valóban zsoltárba 
Vértesi Spanyolország Portugália 36 
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illő szép szavak. II. Fülöp mondotta, hogy csak spanyol 
nyelven lehet az Urat igazán imádni. No, lehet arab 
nyelven is méltón dicsérni az Urat. Mi, magyarok, zeng
zetes édes magyar anyanyelvünkön beszélünk a magyarok 
Istenével, de mintha nem értene meg, nem teljesiti kí
vánságainkat, nem segit a nemzeti vívmányok kieszköz-
lésében, sőt olykor a hír szele sötét, fenyegető felhőket 
hajt felénk. Sok népe, különös népe is van az Úristennek, 
sok az elégedetlen közöttük, majd csak felénk fordul a 
gondjával, hogy ne legyen már szomorú a magyar nóta, 
a milyen már „háromszáz esztendő óta." Vígra kell for
dulnia. 

A Mirtus-udvarban gondoltam ezekre. Minden szép 
fölemel, érzésben és gondolatban közelebb visz a Leg-
felsőbbhöz! 

MM 



LXVIII. 

Két szép kilátó az Alhambrában. 
(Mirador Daraxa. Mirador de la Reina.) 

A fürdők bejárata. — Nem láthattam. — Világosság színes üveg csillagokból. — 
Cserép ágyak. — Daraxa udvar, Daraxa erkély. — A honnét Raja nézett. — Költői 
szépségű mondások. — Turisták hada. — Gondolok a mórokra. — Szín és vilá
gosság. — A hogy ők éltek. — Bepillantás az Oroszlán-udvarba. — Végig négy
szögletes. — A királyné kilátója. — Körképes Granada. — Látomás számba megy. 
— Mekka felé fordultak. — Az égbe küldöm imámat. — Nem veszett el egészen 

a paradicsom. 

f Mirtus-udvar éjszaki -felén, a mely felől van 
a 124 láb hosszú, öt lábnyi mély aranyhalas 
tónak a szélessége, a fürdők bejáratához 
jutunk. A két szép kilátóhoz menve, útba 
ejtjük. 

A nimfáknak, a görög hitrege alsóbbrendű isten
ségeinek, a tündéreknek terme, nyilván a benne lévő 
női alakok mián, zárva van. Ezek látása helyett hall
gassuk figyelemmel a vezető magyarázását. Utána nézek 
az előbeszélőnek és ugy találom, hogy igaza van, nem 
kell hoppon fogni. 

I. Jusuf építette a fürdőket a föld szintje alatt. 
Járunk a boltozatok alatt homályban. Valamikor színes 
üvegekkel kirakott, csillag alakú nyilasokon jött be a 
világosság. Szép lehetett. 

Itt a színes cserép ágyon, lágy leplek között nyugo
dott a királyné, mikor kikelt a fürdőből. Átellenben, 
ugyanazon szobában a király. A középről emelkedő 
kupolából kitöredeztek a színes üvegek. Alul megcsor
bultak a rések, melyeken márványra fecskendezett vízből 
nyert illatos gőzöket eregettek be a fürdőzők érzékének 

36* 
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elkábítására. Itt vetkőztek, öltöztek, nyugodtak, hall
gatták az éneket s nézték a leányok táncát. Nekünk 
nincs ilyen mulatságunk, de Granadában csinálhatunk 
magunknak ilyet is. Szebb mulatság, mint a konstanti
nápolyi fürdőkben a kenegetés, gyömöszölés és test
gyúrás. 

A Daraxa-udvarban vagyunk. Csinos, de fele se a 
Mirtus-udvarnak. Narancsfa több van benne és az elma
radhatatlan kut. Rajta mit jelent a sok arab fölírás, 
nem tudom én, egyet-kettőt megértelmez a készséges 
és figyelmes vezetőm. Istenes, költői szépségű mondások, 
hasonlatok. 

Fölmegyünk az emeletre kilátást élvezni az abla
kokból, a Mirador Daraxa erkélyéről. Lindaraja (bemeneti 
hely) szóból ered ez a név. A boltozatos, nagy ablakos 
erkélynek a díszítése, művészi. A szép Raja hercegnő 
révedezett, nézett innét — a csodálkozás helyéről — 
mint a mórok mondták, a kert virágaira. Vezetőm ismét 
egy-két arab fölírást értelmez: 

„Ezen helyiségekben sok fölségesen szép tűnik elő, 
mely a szemet fogva tartja, az érzéket kábítja." 

„Ez itt a kristálypalota. Csodálj meg! A szépségek 
és örömök óceánja," 

„A ki engem lát, menyasszonynak tart, a kit min
denki birni óhajt." 

„Engem Isten a szépségek teljével öntött el, ha a 
csillagok reám tekintenek magasságukból, pályafutásuk
ban megakadva állnak." 

Letekintek a Daraxa-udvarba, a hol turisták nyüzsgő 
hada; elől jár a vezetőjük, mint kolompos a nyájban. 
Piros táblás könyvek a kézben, egynémelyik most is 
tanul, mikor nézni kellene s tudni a leckét kívülről. 

Gondolok a bájos mór királynékra, bálványozott 
hercegkisasszonyokra, a kik erre-arra sétáltak, örültek 
az életnek, a jó létnek, ifjúságuknak és földi dicsősé
güknek. Elnémultak, csend van, csak az utca egyhangú 
moraja hallatszik föl, az is elhalva, Itt minden meg van 
halva . . . . 

Sok szépet látunk a Daraxa-erkélyről, mesés élet 
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nyomait, nem tud a szem betelni a képzeletet elkábító 
dolgokkal Szín és világosság mindenütt, de az életet, a 
színesen nyüzsgő életet ne keresd itt, az elköltözött, 
örökre el Az az élet, a mely nyilvánosan nyüzsgött a 
termekben és udvarokban, és az az élet, a mely látat
lanban, kukucsálva nézte amazt a rostélyos ablakokból, 
nincs már többé. Láttak, de nem látattak, mert írva 
vagyon az Alkoránban, hogy „a nőnek az arcát ne lássa, 
csak az ura/' Betartották ezt a szabályt viskóban és a 
királyi palotában egyaránt. 

Hátrafelé nézek a Lindaraja-erkélyről. Mily látomás! 
Az Oroszlán-udvarra esik tekintetem, a finom oszlopokra, 
fehér csipke falakra. Kár, hogy a szökőkút nincs víz
játékban. 

Az Alhambrában a másik, messzeségbe való, párat
lanul álló kilátópont, ide közel van. 

A Darro mély völgyéből függélyesen emelkedik egy 
szikla, arra épült egy végig négyszögletes torony. A 
torony tetején ívek és oszlopok tartják a tetőt s alkot
nak egy teljesen nyilt tornácot a magasban. Mint valami 
fecskefészek, ugy lapul oda a torony a kősziklához. Ez 
a Mirador de la Reina, a királyné kilátója. A jó szem 
isteni adományával hegyen-völgyön túl messze ellátok, 
a legmagasabb fák tetejére lelátok. Látom az Alhambra 
álló és düledező falait, a körképes Granada külváro
sának legszélesebb utcáit, a szőlőket és kerteket, a San 
Miguel magaslatot, len a Vegát, haragos zöld színű rétjeit, 
magasban a Ne vadát legmagasabb, ezüstös csúcsával 
Látomás számba megy a mit innét látok. A ,mór ezen 
a helyen imádkozott Mekka felé fordulva. Én, elmúlt 
időkön borongva, Istenhez küldöm imámat föl a magas 
egekbe. Dicsőitessék a nagy természet végnélküli Ura, 
ki az embert teremtette, erre a szép Földre helyezte. 
Van-e ilyen a csillagokban? Nem tudom. Nem veszett 
el a paradicsom egészen, gondolom, azt hiszem. 
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Az Oroszlánok udvara-
(Patio de los Leones.) 

Csak a képeken. — Mikor ide kerül. — Vízgyöngy, szívgyöngy. — Megtöri az 
egyenes vonalát. — Arany lemezzel volt födve. — Százhuszonnégy oszlop. — 
Kőoroszlánok. — Furcsák. — Ázsia romhelyein ásnak ki. — Tiltja a Korán. — 
Magasztaló fölirások. — Nyolc kut. — Visszhang. — Isten szabad ege alatt. — 

Szép bizony! — Költői mondások. — Jó volna. — Vágy mellett a lemondás. 

zívem hevesebben dobogott, mikor az Oroszlánok
udvarának közepére álltam és néztem a sok 
szép, nemes fősz- és jáspis oszlopot. Nem kel
lett szégyelnem a meghatottságomat, mert csak 
ketten voltunk, én és a vezetőm. 

A márvány lapok, fehérségük dacára melegek a láb 
alatt. A híres és szép kútból, a tizenkét márványból fa
ragott oroszlán fölött, gömbölyű, három méter átmérőjű 
nagyobb és felső kisebb kutmedencéből, a párducfejü 
oroszlánoknak a gömbölyű szájából, vízömlés csak a ké
peken és nagy ünnepen van. Akkor is, mikor a tenger 
túlpartjáról egy-egy arab nagy ur ide kerül, hogy meg
nézze az őseinek egykori fényes házát. De a víz cse
vegése nem oszlathatja el a nehéz bánatát. 

Beszédes piros ajkak csevegése hangzott itt min
denütt Micsoda ehhez képest egy vén kútnak a gépies 
fölhuzás után való bugygyanása?! A vízgyöngy is szép, 
de a mikor szívből, lélekből szakad föl, elválik, hogy 
a gyöngy a tied legyen, mégis csak más öröm az. Ez a 
kettős gyöngyözés bizonyára többször megvolt a khalifák 
szent kútjánál. 
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Szép és térékes az udvar. A Patlo de los Leones 
közel harminc méter hosszú, szélessége fele annyi, talaja 
márvány. 

Négyoldalt, a párosával álló oszlopoknak sora kiváló 
szép, az egész udvar, az oszlopos folyosó, átellenes két 
keskenyebb részén az oszlopcsoportok előugrása, faragott 
tornáca, mely megtöri az egyenes vonalat, szép, szép. A két 
kerti lak fölött fakupola, a mely előbb arany lemezzel volt 
födve, hogy megtörje, szétszórja a napsúgárt, tovább 
vezesse a fémtükörre, ragyogjon és kápráztasson, szóval, 
V. Mohamednek és a híres mester Aben Ceneiudnak, 
erős művészieteknek a remek alkotása az Oroszlán-udvar 
valóban. Múlt időnek, múlt idők szellemének kápráza

tosan szép emléke. 
c Százhuszonnégy oszlopban gyönyörködik szemünk 
egyszerre, olyan kitűnő áttekintés az egész díszudvarra. 

; A főszből való faldíszitések, mintha elefánt csontból 
f volnának faragva. Nem birom agyamba vésni a rajzokat. 
1 Nézem a kő oroszlánokat, a mint körben, egymás 
\ mellett állanak. Furcsák, vagy legalább is nagyon külö-
. nősek. Az oroszlán nem ismerné föl mását a kőfaragásban, 
de azt mondják, a kik jobban értenek hozzá, hogy 
nincsen az, a műszerkezet híjával. Megengedem. Ázsia 
romhelyein ásnak ki hasonló alakokat, állattesttel, ember
arccal, olvasom, de én azért tovább furcsálom ezeket 
az oroszlánokat, melyek nevet adtak a szép udvarnak, 
és azt hiszem, hogy nem volt az arab művésznek gya
korlata abban, hogy állati alakokat faragjon a kőből, 
mert hiszen tiltja a Korán minden élő lénynek az áb
rázolását. 

A műszerkezetet, a medence peremén lévő fölirások 
is ránk erőszakolják. így hangzik az egyik: „A ki nézed 
ezeket az oroszlánokat, tudd meg, hogy tökéletességük
höz csak az élet kell/' Bkkép a másik: „Te, a ki ezek
hez az oroszlánokhoz kőzetedéi, lásd a porban hevernek, 
elfeledték vadságukat az uralkodó előtt." No, nem. A 
költői igazságszolgáltatás nem fedi mindig az élet rideg 
valóságát. 

Ezen a kétemelvényü nagy középkuton kivül még 
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nyolc kútja van az Oroszlán-udvarnak. Valamennyinek a 
vize középen folyik el a nagy vízmedence alatt. A 
márvány kövü, vályú alakú csatornákban gerlék fürdőz
tek akkor. 

Sok víz. Nyilván mert bort nem ittak. Többször fü
rödtek, a mosakodást, vallásuk szertartása írta nekik elő. 

A ki nem rest, érdekli és ért hozzá, menjen le a 
hatvan lépcsőn, láthatja a földalatti nevezetességet. A 
vízvezető csatornáknak egymással való, hogy ugy mond
jam művészi összekötéséről, próbát vehetünk, mikor a 
vízvezeték nincs működésben, ugy, ha az Oroszlán-udvar 
valamelyik oroszlánjának a száján bekiálltunk, a hangot 
a másik oroszlán száján hallgatózó meghallja. 
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Isten szabad, sötétkék ege alatt kellemetes tartóz
kodás esik az Oroszlán-udvarban, mely dacolt öt század
nak mindenféle időjárásával. 

Az Oroszlán-udvart környezik azok a termek, me
lyekről már újfent szóltam és a melyekből már előre 
egy-egy pillantást vethettem a híres-nevezetes, sokszo
rosan leírt, fölmagasztalt Oroszlán-udvarra. Szép bizony! 
Nagyon szép az! A termek mennyezete szövevényes, 
cseppköves, olyan, mint a cseppkőbarlangoknak bolto
zata, félnarancs formák a kupolák. Csodavirágok a fala
kon. Meglepetés hangja röppen az ajkakról. 

Több fölirás — nem hivalgás — magasztalja az 
Alhambrát. Bizonytalan vonású betűk azok nekünk, de 
a vezetőnk kihámoz belőlük értelmet. A sok közül, csak 
néhány nagymondás: 

„Nem volna az csoda, ha a nap megállana, azért 
állana meg, hogy fényességemet láthassa." 

„Mellettem a hold megszégyenül, nem versenyezhet 
velem." 

„Gyönyörnek a kertje vagyok, sok szépségből össze
állítva." 

Egy arab író hasonlítja az Alhambrát egy olyan 
ezüst serleghez, mely tele van smaragddal és hiacint 
csillagokkal. 

„Mellettem a hold megszégyenül", mondja az egyik 
magasztalás. Élvezetes volna csakugyan — mondja egyik 
útitársam — egy holdas estét, — csendülte éjszakát, 
mondom én, — szép mór leánykával, párosával az 
Oroszlán-udvarban tölteni. Nem holdas embernek a gon
dolata volt ez. Odaát Maroccoban, a mór ivadékban, sok 
a fényes szem, láttam én is . . . . 

Nem minden kívánságunk mehet teljesedésbe, de az 
Alhambrában, az Oroszlánok ezeregy éjszakás udvarán 
ébren is lehet álmodni. Vágyunk mellé tegyük oda a 
lemondást. így van jól az. Kába gyermek kergeti a 
szivárványt. Az a két, bő köpönyeges muzulmán is, fajuk 
tipikus alakjai, a kik Marokkóból jöttek át a tengeren ide, 
hogy az őseiknek alkotását megcsodálják, arab mélasággal 
az udvaron ülve, szőve-fonva álmodtak, bizonyára azt for-
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gatták elméjükben, Ojala!1) jó volna mind ezt a meg
csodálni való szépet visszaszerezni. Korameghaladott 
ábránd, igaz, de igaz marad Mohamed fiaira nézve is az, 
mit lelkes Garaink nekünk mond: 

„Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, 
Csak elfajult kor hős elődöket; 
A lelkes eljár ősei sírjához 
S gyújt régi fénynél uj szövétneket." 

Marokkóból gyakortább látogatnak el az arabok az 
Oroszlán-udvarba. Lefényképeztetik magukat az Oroszlán-
udvarban. Láttam ilyen képeket. Reménységeiben letarolt 
nemzet fiai ők. 

i) Ó Allah. 
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Sok szépet láttam. 

mór emlékek tömegének, a tulajdonképpeni 
Alhambrának megnézése után nehéz léptekkel 
ballagtam az Alcazába felé. Mindig fölebb, 
fölebb hágtam, mert ez a hely az Alhambrá
ban, ugy 140 méterrel van magasabban a Plaza 

Nueva fölött, a honnét ide, a világhírű Alhambrába in
dultunk. 

Alcazába, várat jelent a mórok nyelvén. Váracs 
sincs már belőle, ledőlt, összeesett, szabad kapukká 
romlottak a falak, virágok keltek ki a romokból, kerti 
növényzet lepi el a tért, melyen a vár állott. A mulan
dóság sóhaja kél mindenütt. Meredek a hegy esése, 
alig közelíthetjük meg a még fenmaradt részt, hogy föl
menjünk az elég magas Vela őrtoronyba, hová ama 
bizonyos januári napon tiz órakor a keresztet és a keresz
tény királyok zászlóját kitűzték nagy örömriadallal, hogy 
megláthassák és értesüljenek az Alhambra bevételéről 
is azok, a kik a Vegában visszamaradtak. Milyen erősség 
volt ez a hajdan vasajtós torony! Most csak a závárt 
kell félre tolni, ben vagyunk. 

Negyvenezer katona fért el az Alhambrában, ha azt 
védeni kellett. Pedig védtek és támadtak az Alhambrában. 
Kevés mór király múlt ki természetes halállal. Nyakaztak, 
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gyilkolták, kergették őket. Mindig sokan vágytak a földi 
paradicsom bírására, adóban szedett szűz lányokra. 

Egy nagy harang van az államfogháznak használt 
toronyban, mely nem annyira az imádságra hív, hanem 
esti tíztől, reggeli négyig minden öt percben azoknak az 
embereknek szól, a kik a Vega termékeny területén 
az öntöző csatornákat nyitogatják, csukogatják, hogy 
tudja mindenki, mennyi ideig tarthatja a föld a vizet s 
mikor köteles azt a szomszédjainak földjére ereszteni. 
Granada bevételének napján, az Alhambra harangjait 
fiatallányok kongatják. Abban a hitben vannak, hogy 
még abban az esztendőben férjre akadnak. A granadai 
színházakban pedig ekkor olyan alkalmi darabokat adnak 
elő, melyekben van villámlás és mennydörgés. 

Nem az öreg harang megnézése okából jöttünk mi 
most ide, hanem hogy élvezzük azt a pompás kilátást, 
mely a toronyból kínálkozik. 

Látjuk az egész Alhambrát. Érdekes. Tájékozhatjuk 
magunkat, hol és merre jártunk, miként vannak a részek 
egymáshoz kapcsolva. 

Látjuk közelben a regényesen fekvő Bermejas-tor-
nyokat, a melyek mellett elhaladtunk, a mikor feljöttünk. 

Lábunk alatt a szép fekvésű Granada. Odább a 
hegykoszoruzott zöld Vega. Granada kis folyóvizei, mint 
mozdulatlan sávok, a természet köntösén fényes sújtások, 
még jobban zsugorodnak össze a szemünkben, de a Sierra 
Nevada, melyből innét többet látunk, mint alantról, hó
födte csúcsaival, az nagyon tekintélyes hegytömeg. Né
hány csúcsának a nevét is halljuk utasvezetőnktől. A 
mint halljuk, elfeledjük, de az összkép és benyomás, az, 
a leikünkön átszűrődve, az emlékezetünkben megmarad. 

Látjuk az utvonalt, a merről jöttünk. Több hegyet 
— magába vonult remeték kunyhóját — látunk innét, 
mint az útról és látjuk a szomorú emlékű Silla del 
Moro-t, melyről másutt bőven szóltam már. 

Végig mérem azután léptekkel az Alhambra terület-, 
nek egy részét, jobb tájékozása végett a szememnek, s 
kipihenem magamat az Infansnők tornyánál. 

A mór királyok oda belebbezték a trónörökösöket, 
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hogy ne lássák az udvari cselszövést, ne hallják az állam
férfiaknak és politikusoknak hazug beszédét. De én inkább 
azt hiszem, hogy szeretet nélkül volt az a kör, mert a 
torony egy részéhez, regényesen kedves részéhez, szo
morú történet fűződik. 

Ebbe a toronyba záratta be az atyjuk a három mór 
hercegkisasszonyt, Zaydát, Zoraykát és Zorahaidát. Unal
mukban mit tehettek mást, mint terveztek és összebe
széltek, hogy megszöknek innét, három keresztény lo
vaggal illannak el. Kettő meg is tette, a harmadik a 
kieszelt tervet elvetette, ott maradt, meg is halt a to
ronyban, a mely nevét az infansnőktől máig megtartotta. 

A másik torony, az meg a fogoly tornya. Nő volt 
a fogoly. Dofia Isabella, a kit Muley Hassan szultán 
előbb elrabolt, azután toronyba zárt. Megszabadította 
azonban a kedvese, egy keresztény vitéz. Kötél-létrán 
hozta le a szédítő magasból. 

Minden kerthez, toronyhoz egy-egy bájos románc 
vagy érdekes történet fűződik. 

Azzal a benyomással távoztam, hogy itt sok szépet 
láttam. Némely torony ablakaiból, háznak erkélyeiről, 
három oldalról is láttam a Daro és a Genil völgyét. 
Le se írhatom, némely kilátás, milyen pompás. Jöjj és 
láss! 

nii iiiiiiiii in i i 
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lehezeu igazodnának el a mórok az uj elneve
zésekkel az Alhambra részeiben. Generalife1) 
néven ismert ma az Alhambrának az a foly
tatásos része, a mely mintegy ötven méterrel 
haladja meg magasságban az Alhambra hal

mának a tetejét és az egykori mór királyoknak volt a 
nyaraló helye, valóságos kéjlaka, mondjuk földi para
dicsoma. 

A regényes hajlama Omar építette ezt a paradi
csomot a granadai szépséges mór királynéknak egykoron, 
hogy itt védve legyenek. I. Szulejman mondta már, hogy 
„Az asszony való a paradicsomba, de nem való a háborúba." 
Nem a házasság harminc éves háborújáról van a szó. 
Ezt nem ismerik a törökök. Isabella odaajándékozta egy 
előkelő származású, Granada politikai múltjából sarjadó 
mórnak, a kit Don Pedro de Granada néven hivtak, 
mikor megkeresztelkedett s visszakerült a közéletnek. 
Most magánbirtok a Generalife, Compotejár marqués 
tulajdona, a kinek kastélya van a múlt időkről susogó, 
dúslombu nagy fák árnyában. 

*) Ginalaliph = a szerelem háza. 
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A kerthez ciprus sudarak som vezet. Az emelkedő 
utón szebbnél szebb kilátást élvezünk, ha visszafordulunk. 
Csuestönikoleg, széles ereszti tetők, fogazott élü pár
kányok, védő tornyok a falakon és egymagukban állva, 
az akkori időkben bevehetetlen erősségek. 

Város volt az Alhanibra egymagában, fejedelmi lak, 
térékes hely a fejedelmi családnak és férő hely az ud
varoncoknak. Mecset, csipkeszegélyes torony az isteni 
tiszteletnek, Allah dicsőítésének, palota az állami ügyek 
vezetésének, küldöttségek fogadására, fegyvertár elhelye
zésére. Mindez egy hasonlíthatatlanul szép helyen együtt. 
Nem volt az vad nép, mely az Alhambrát létre hozta. 
Tervezői, építői, díszítői, a világ első művészei • között 
foglalnak helyet. Ugy bizony! 

Nagyon szép most is még a Generalife, és a herceg, 
a kié ez a képzeletet fölülmúló díszkert, nem lakik itt, 
Genuában. 

Az elhanyagolt Generalife nagy kertjében sok meg
változott a mórok ittléte óta. Toldozottak, foldozottak 
az épületek, részben összeomlottak és roskadoznak, de* 
azért mór emlékeket találunk benne eleget, főleg pedig 
szebbnél szebb kilátási pontokat, melyeknek a meg-' 
választásához ugy értettek itt a mórok, mint a törökök, 
a Boszporuszon és a Márvány-tenger partján. 

A kilátó pontok egyik legszebbjét „Paradicsom er
kélyének" nevezik a spanyolok. Megfelel a nevének. 
Egy édent látunk, mikor körülnézünk arról. Leírással 
nem győzzük a sok szép helyet. 

A ciprusfák közé kerülök. Négyszáz évesek. Meg
maradtak, mialatt viharrá erősödött zivatarok fákat dön
töttek le, házakat pusztítottak el, mikor dörgött az ég 
és a felhők táborát villámok hasították át. Csak itt-ott 
lóg egy korhadt száraz ág. Egy korhadt, nevezetes fa 
mellé állok, a Zoraya vagy Zaida szultana fája mellé, 
a mely viharedzett fa-Mathuzsálem, állítólag már hatszáz 
éves, máig Ciprés de la reina sultana-nak nevezik. 

A szultana, ritka szépségű keresztény leányból lett 
szultana, Ha igaz, csendülte éjszakán a ciprusfánál volt 
Vértesi Spanyolország Portugália *l 
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légyottja a chico-nak,1) Hamettel. Hosszú, szomorú, keleti 
szerelmi történet ez, mely a szultana bebörtönözésével, 
az Abencerrágok leölésével és — a monda szerint — 
még más ötszáz nemes vitéz meggyilkolásával végződött. 
Nagy a szerelem hatalma. Milyen hőssé tette a félté

kenység az erőtlen és ingadozó mór királyt! Elég ahhoz, 
hogy a vén fának a durva kérgét, féltékenység ellen 
ma is hathatós gyógyszernek tartják, a kik rászorulnak. 
Kötetekre mennek az Alhambráról szóló mondák. Több 
közülök, hevesvérű ifjakról és szenvedélyes nőkről van. 

^) El chico, (csikó) mór nyelven annyi mint kicsiny. El chiconak nevezték 
Boabdil nejét, a szépséges királynét. El-rey chiconak nevezi a történelem ezt az 
utolsó mór királyt. 
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Az Alhambra vízvezetéke a Generalifere is kiter
jedvén, időnként felszökkentik a vizet, forgásba hozzák 
a vízmüveket. ívalakban borulnak a vízsugarak. Dacára 
hogy ezen a hegyvidéken forrás nincs, értettek a mórok 
ahhoz, miként kell agyagcsövezéssel a vizet a hegyre 
fölvinni. Ők rendezték be az Alhambrát öntözésre. Omnes 
artes docuit necessitas. Most is hallok csikorogni egy 
szivattyu-gépet. 

A rendes növésű és szabályosra nyesett fák árnya, 
virágok illata, kellemetes tartózkodást adnak a jól elhe
lyezett^ ügyesen tagolt díszkertben. 

Itt gyógyult meg az agg Ximenes, spanyol állam
férfiú és bíbornok. Egy megkeresztelkedett vén mór 
asszony, gyógyszerével, szerezte neki vissza az egész
séget 

Árnyas helyen, csobogó vizű kutak mellett, legszebb 
sudaru fa alatt padra ülök, támlájára dűlök s lapozom 
Granada és Alhambrának képeket tartalmazó emlék
könyvét, hogy a látottakat még jobban véssem az em
lékezetembe. A boltozatok ékét, a párkány gerendák 
szalagkarimáját, a karcsú oszlopokat, nyúlánk oszlopokon 
a bájos oszlopfőket. Tanulmány. Sajnálom, hogy meg
zavart abban egy borzas génié, a ki ugyanazt a fát 
választotta, mely elölte a nyári hő melegét. Végre a 
Mirador szép kilátó helyen lelkembe foglalom utoljára 
Granadát, Alhambrát, a Darro völgynek természet után 
való szép képét, hegyen a leander erdőt, és a lehetőleg 
legjobb benyomásokkal távozok. 

Ismételve rálépek a sziklatuskóra, melynek a neve 
máig La silla del Moro, a móroknak ülőhelye. Boabdil 
mikor már tétován állt a helyén és az aggodalom foj
togatta lelkét, nem várhatván fordulatot, s a biztató 
remény gyönge szálaiba se kapaszkodhatván, erről a 
magaslatról nézte a spanyolok hadikészülődését ellene. 
Szomorú látvány volt az, könyet kicsaló. Több jel azt 
sejteti, hogy közeledik veszte, itt van már sorsának 
a megoldása. És itt kellett hagyni mindent, a tündér
palotáját, benne lakó boldogságát, mindent, szóval min
dent . . . . 

37* 
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Alhambra után nem kívántam Granadában látni mást, 
és a mit az Alhambrában láttam, belevéstem mélyen az 
emlékezetembe. A mit pedig nem láttam és nem hal
lottam, mosoly és köny között mennyi volt itt és e tájon 
a szívdobbanás, azt fölépítem a képzeletemben a látottak 
után. Könnyen építem föl. 

Granada. Alhambra. Mór ékítmények csodája.. Ezer
egyéjszaka. A képzelem szeszélyes, merész játéka. 

Régi álmom teljesült. Láttam Spanyolországnak mór 
ízlésben foglalt gyöngyét, Granada ékességét, az arab 
művészet teljét. A valóság még nem mosódott el. 

Hallottam derűsen kedves románcokat, és igazán 
érzékeny történeteket, melyek szavakra váltott könyek 
voltak. 

m 
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lyan kicsi, (chico) helyes és takaros volt Zaida, 
hogy habtestével, bújva elfért a vén ciprusfa 
időhasitotta résében. A fiatal szép Zaidáról és 
az öreg ciprusfáról szól a rege, a mely lehet 
igaz történet is, szomorú valóság. 

Keresztény leány volt, előkelő, nemes, a jóság 
maga, Akár a granadai székesegyházban imádkozó. Jö
vendőt Ígérhetett magának. A mór király megszerette, 
királynévá tette, boldog szerelem magaslatára helyezte 
a mór-tündérvárban, az Alhambra tündérvárának az utolsó 
napjaiban. De az ármány, azért ármány, hogy ártson 
másnak, gyötrő szenvedelmet teremtsen, cselt szőjjön s 
állandóan legyen ott, a hol a hatalom, jólét, boldogság 
van, mert ezekből él az ármány. Szíven ütötte a végzet 
a jó királynét. Megy az örömből a szenvedésbe. 

Az Abeneerrágok nemes törzse, neves törzsének a 
virágai gáncs nélküli lovagok voltak, a király szolgála
tában képezték annak jobb kezét. 

Zegri volt az a másik törzs, melynek a tagjai ha-
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sonlóképpen leventék. A Gomelek sorakoztak még ezek 
mellé s versenyeztek a mór király kegyének az elnye
réseért, elsőbbségért a királyi udvarban. Nem hitték, 
hogy olyan rövid lesz már Spanyolországban a mórok 
dicsősége, nem vették észre, hogy dűlőfélben van már 
az egykor olyan erős ház. 

Zegri és a Gomel törzsbeliek, a közdolgok intézé
sében nagy osztályt követelnek maguknak. Levetve 
minden nemességet a gonosztevők Pantheonjába valók, 
szörnyű vádat emelnek a gyenge király, Boabdil előtt. 
Nem "is sejtik, hogy ez az utolsó granadai mór király. 

Asszony a titkos rúgó. A rágalom és gyanúsítás 
furiái kiszabadulva száguldanak. 

A vád a féltett és féltékenyen őrzött királyné ellen 
irányul és Albin Hamet ellen, ki az Abencerrágok 
törzsének a fiatal, tetterős főnöke volt. Haragot tartanak 
rá. Mily gaz az ügy. 

Az iszonyú vád, nem kevesebbről, mint arról volt, 
hogy az Abencerrágok összeesküdtek a király ellen, 
trónját akarják ledönteni s a granadai mór királyságot a 
keresztények kezére játszani. A királyné is tud erről, 
keresztény érzése fölbuzdult benne, és a mint az érzés 
erőt vőn rajta, elfordult a királytól szerelmi érzésében. 

Látták, mondják, dühödt ebként ugatják, nyári holdas 
éjjen, mikor csendes volt a királyi palota és aludt a 
természet, hogy a kicsike, Bl-chico, királyné, könnyű 
leplü fehér ruhában mint surrant a bokrok között a 
félreeső ciprusfa sorba. Ott, egy nagy ciprusfa ráncában 
csak ő férhetett el bújva, ő a kicsike. 

Más irányból jött Hamet a boldog szerelmi légyottra. 
Mindent láttak, erősitik a gazok, bizonyítják az árulók 
s mondják: hidd el király! Ki tudja, hogy milyen változ
tatott formában jutott el füléhez a hír. 

Közönséges ember és király ember, mikor kétféle 
híresztelés kering, egyképpen hajlandóbb a rosszabbat 
hinni, mint a jót. Ezen esetben a gyenge király, a bizo-
nyitatlan rosszat hiszi s nem a tapasztalt jót. Képzelete 
keresi a rejtelmeket, mikor ujabb gyanút dobnak lelkébe. 

Dúl a király, mikor a királynéról a rossz hír föl-
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merült, harag van az ajkán, azon búsul, hogy elszállt 
tőle a boldogsága. Ha igy van, hát vesszen az áruló és 
csábító, vesszen, de ne csupán csak ő maga, hanem 
vesszen a törzse is, egész nemzetsége. Vesszen el az 
egész faj. Szólt és végrehajtotta sötét szándékát, mikor 
föllobogott benne a bosszúvágy tüze, kielégülést keresett. 

Hamet, nemes lovag. Törzséből valók a leghűbb 
alattvalók. Harminchatan voltak, mindannyian vérbe fúl
tak, cselszövés miatt elvesztek. Nem hangzott fölöttük 
bírói ítélet, mégis egyszerre multak ki. Piros vérük 
patakban folyik, megfesti a márvány kútnak vizét, vér-
tócsától vörösek a fehér kutmedencék. A ki vad volt, 
vadul cselekedett, hallgatott a legrosszabb tanácsadóra, 
a haragra, 

A király, vérbe fojtotta a mérgét, haragja le csilla
pult. Nem tudja elképzelni, milyen lesz a helyzet, ha 
nem lesz majd Zaida, Tűnődik és tépelődik. Hátha ár
tatlan volna! Néha az ember nem hihet a saját szemének! 

Elrendeli, hogy a királyné istenítélet által igazolja ár
tatlanságát harminc nap alatt. Ha nem, tűzhalállal múljon 
ki, miként az ország törvényei rendelik. Hagyta a sorsára. 

Rendeli a király, hogy a megvádolt királyné négy 
lovagot állítson elő, a kik védjék a Zegriek vádja 
ellenében. 

Comares tornyának a börtönében búsul, könybe 
fúlva nyög és sóhajt a kis királyné, szívébe hasit a 
fájdalom, mert cáfolat ellenére, tartja magát a hír róla. 
Vedre vagyon szüksége. Ő, a kit előbb tenyerén hor
dozott a király, szeretett, szeretetének minden jelével 
elhalmozott, most eltaszítva! Eltűnődik azon, honnét 
vehette magát az ő rossz híre? Hallja a gyanúsítások 
kígyóit sziszegni. Síró búbánatba temetkezik. Zokogásba 
tör ki. Most pedig, ezen szomorú helyzetében, vájjon ki 
fogja őt megvédeni? mikor a magasból olyan mélyre 
taszították, pedig csupa jóság, csupa hűség volt. 

— Kedves úrnőm, mond Celima, a hű rabnő: Ne 
a mórok között keresd a nemes lovagokat, a kik meg
védj enek; mert hisz a nemes mór lovagok kivesztek az 
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Abencerrágok törzsével Zegri és a kik még megmarad
tak, nem lovagok, áruló gazok. 

-— Jól mondod édes leányom! 
— Ismerek én — folytatja a rabnő — Talaverában 

egy bátor, híres, nemes lovagot, Carthagena ura az, és 
Don Jüan Chacon-nak hívják. Hidj nekem, keresztény 
létedre bizonyára tudod is azt, hogy vannak a keresz
tények olyan nemesek, mint a mórok. Chacon lovag és 
a kiket ő maga mellé vesz, bízok hozzá, meg fognak 
téged védeni, a-vád alól is fölmentetni. 

Főit a tanács a lázas kis agyban, mialatt fájó bi
zonytalanságban telt, múlt az idő, ugy, hogy már csak 
két nap hiányzott a harmincból. Végre elkészült a kis 
levél s küldik gyorsan azt a keresztények táborába, 
Chacon nemes lovagnak adassék a saját kezébe. 

Gondtól forrt a kis agy, nem jött álom a királyné 
szemére, mintha űzte volna valaki. Ébren alszik, mint 
az elítélt rab, bízik mégis a maga igazában. Tanítója 
lett a boldogtalanság. 

Suhognak a ciprusfák az Alhambra kertjében, szellő 
hajlítja a hegyüket. Tompa zaj támad ezenközben az 
ajtón. 

—• Menj hű cselédem, tudd meg ki az s mit keres. 
Roppan a zár. 
— Jó úrnőm, levél érkezett a nemes lovagtól, azt 

sejtem, hogy jó hír van benne, ime olvasd tenmagad, 
neked szól az írás. 

A félelem és remény megremegtetik a gyenge kezet, 
mely fölbontja a nagypecsétes levelet. 

Ezeket írta Chacon, a nemes lovag: 
Csókolom én ismeretlenül is a mór királynénak ke

zét s egész tisztelettel hajolok meg azon óhajtása előtt, 
hogy védjem meg a megrágalmazott becsületét. 

Büszke vagyok arra, hogy Granada királynéjának 
tehetek lovagi szolgálatot. 

Örülök, hogy a királyné választása rám esett. Arról 
is meg vagyok győződve, hogy versenyre fognak kelni 
a királynéért a keresztény, nemes leventék, a kik közül 
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báromat fogok még magamhoz választani. A legbátrabb 
kasztiliai lovagok lesznek azok, leghíresebb vitézek. 

Legyen a királyné megnyugodva, hogy a határnap 
megjelölt órájában, mind a négyen ott leszünk. 

Ezt írom én a királynénak, felségednek a híve, Don 
Jüan Chacon. 

Isten legyen velünk!! 
Reménye mindenkinek van, a királynénak is volt. 

Mikor lelkében a kétségbeesés, pillanatokra legyőzte a 
reményt, ismét fölül kerekedett a remény, uj alakban 
csillant. Szívszorongva várta az órát, mikor az isten
ítélet által ártatlansága kiderül. 

A négy, fegyveres, vitéz lovag nevét megőrizte a 
hagyomány. A nevezett vezéren kivül: Don Manuel 
Poncé de León herceg, királyi sarj. Don Alonso de 
Aquila és Don Diego Fernando de Corduba. Követik 
Chacont tűzön vízen. Fegyelmezett lelkek. 

A sok és nagy című, fényes fegyverzetű lovagok 
a Madonna oltalmába ajánlják a kardjukat és török 
ruhába öltözködve, közelednek Granada és Albambra felé. 

Turbán a fejükön, ékkövek a turbánjukon. Kardjuk 
fényes, a reggeli napfény fürgén táncol rajta, Ő magukon 
legszebb ékesség a férfias erények tiszta fölfogása, 

A fölkelő nap visszaküldötte már bíboros kíséretét, 
egymaga kezdett már fölhágni a kék égre. 

Közeledik, itt is van már az óra, a granadai Bibar-
ambla-téren gyülekezik már a közönség, és a mikor 
idegen lovag nem jelentkezik s a részvét érzése mozgatja 
a lelkeket, a királynál, kegyelemért esdenék a királynéért. 

íme, jön is már a dicsőségből gyötrelembe került 
királyné a börtönből, istenítéletre megy. Feketébe öltözött 
a kísérete. A királyné keblében a fehér levélke Chacon-
tól. Bízik benne, hogy cselekedete hű lesz szavához. A 
kétségbeesés nagy erőt önt belé. 

Az állványok a téren, a térre nyíló ablakok is el
foglalva, 

A bírák tartják helyüket, föladatuk magaslatára 
emelkednek. Muza, a király testvére és még más atyafia, 
a kik maguk is a királyné pártján voltak és készek is 
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lettek volna bajvívásra a királynéért, azon esetre, ha 
Idegen lovagok nem. jönnének. 

Mór lovagok is, számszerint heten, — nem. tudom 
én a nevüket — megfogadták, hogy maguk lépnek 
küzdtérre a királynéért, ha idegen levágok nem érkeznek. 

Egész Granada szomorú. Öreg, ifjú, férfi és nő, 
mert az áldottlelkü, jóságos szívű királynét mindenki 
szerette, a ki látta, a ki csak hallott róla. 

Az egész város talpon áll, bízik a jó eredményben, 
de a szíveket mégis kétely kínozza, mert csak Mahomat 
Zegri, Haniet Zegri, Haliadon és Mahadin mór lovagok, 
mondjuk a négy áruló jelentkezik vértezetben, páncélosán, 
sisakjuk tolla lebeg. 

Vérnek kell folyni az igazságért és nincs védő, 
hiába szól a kürtnek hívó szava. 

Az önként ajánlkozott két mór lovag kész lett volna 
megvívni a királynéért, de ez köszöni, bízik a keresz
tény vitéz ígéretében, egy-két óra halasztást kér. 

Mikor a várakozás legfeszültebb volt, ut pora száll 
a levegőben magasra, híre futamodik, hogy bontakozik 
abból négy lovasnak az alakja, fényes vértezetben, teljes 
csillogó díszben. Erre tartanak, izzadásban lovaik, és 
minél jobban közelednek, annál ragyogóbb lesz a drága 
fegyverzetük, aranyos páncéljuk, színesebbé válik a ru
házatuk. A törökös öltözetben, a királynén kivül — 
kinek szíve dobog — ki gyanítana kasztiliai keresztény 
vitézeket ? 

A jóval igazságszeretőbbek köszöntést intenek a 
páholyban ülő királynénak, a bíráknak, az ellenfeleknek 
és a népnek. Szótlanok az ajkak, figyelnek r remegve. 
Alig állják a szörnyű feszültség nyomását. Álom vagy 
élő valóság a mit látok, igy tűnődik a királyné. 

Don Diego Pernando de Corduba, szép megjelenésű 
lovag szólal meg érces hangon, első. Figyelnek a kimért 
beszédére, rövid mondására, melyben benne van a ki
hívás a baj vívásra. 

— Lépjen elő, a ki becsületében és tisztaságában 
vádolni meri a királynét! Messze Keletről jövünk mi, hogy 
megvédjük a királynét az ellene emelt minden vád ellen. 
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Ráfelel az egyik Zegri: 
— En és társaim vádoljuk a királynét, inert láttuk 

bűnös cselekedetét. Állunk a vádért. AÍlah minket ugy 
segéljen. 

— Hamis az a vád. Hazudtok, megmutatjuk iga
zunkat legott nektek fegyverünkkel. 

Zegri elé dobja keztyüjét, a ki azt, lándzsájának 
hegyével veszi föl. 

Pegyvervizsgálás. 
A kijelölt helyek elfoglalása. 
Szívek heves dobbanása azalatt. 
Jeladás az összecsapásra, mérkőzésre. 
Imák szállnak föl az égbe, a keresztények Istenéhez 

és Allahhoz egyaránt. 
Gúnymosoly a mór lovagok ajkán, lenézése, ki

csinylése az ellenfélnek, az ismeretlen lovagoknak becs
mérlése. 

Előjátékul a kikiáltó intésére összecsapnak, négy a 
négy ellen. 

A nehéz lovak dobogására megremeg a föld, szikrát 
szór az acél, ragyognak a pajzsok s csakhamar olyan 
harci zaj kél, mintha seregek állanának szemben egy
mással. 

Megmozdul a levegő, mint a mikor szikla esik le 
a sziklára. 

Megállnak a lovak sértetlenül, a vitézek is erősen 
ülnek a nyeregben, csak Chaeon kapott lábszárán sebet. 
Vérzik az, de föl se veszi. A pajzsáról csúszott le az 
ellennek a fegyveréle. Megfordítja lovát, erősen meg
sarkantyúzza összecsapásra Mahadin Zegrivel. 

A föld ismét dobog, megreszket a levegő, az össze-
. csapás még hevesebb. Pajzsán, darabokra törik a mórnak 
lándzsája, Chaeon erős döfésétől, lehanyatlik ágaskodó 
lováról. 

Chaeon nemes vitéz, bár nem tartozik vele, leszáll 
a lováról és gyalog áll szemben az ellenfelével. 

A mig a közönség Chaeon nagylelkűségét csodálja, 
összecsapnak, hogy a fegyverük sok szikrát hány. 
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Erősen' állja a kettős harcot mind a két vitéz, nem 
közönséges bajnokok ők. 

Kimért a lépésük, mesteri a vágásuk, mégis eldön-
tetlenül marad a harc. 

Chacon sebe tovább vérzik, csöppek hullnak fehér 
ruhájára. A közönséget csend lepi ezalatt. 

Chacon kardja újra suhog és egy erős vágással ott 
találja a mórt, a hol egy kis rést hagy a mell- és kar
páncél, vállon, hónaljnál. 

A kard kiesik a mór kezéből, erejétől megfosztva, 
nem birja azt tovább tartani. 

Visszafojtott lélekzetek. 
Még egy oldalvágás és elesik az egyik Zegri, Mohámat 

mór vitéz. Utolsó sóhaja halkan rezg át a levegőn. 
Chacon, kardjára támaszkodva vánszorog el. Győzött. 
Öröm és düh szállja meg a lelkeket, aszerint, ki 

mit kívánt eredményül, vesztét a királynénak avagy 
annak életét. 

Az első harc kedvező kimenetele bátorságot önt a 
keresztény lovagok szívébe, csüggedést a mórokéba. 

A bajvívásra következő második Zegri, Mahadon, 
egy kis halasztást kér Don Alonso de Aguillártól, hogy 
az elhaló testvérével lehessen, de a keresztény vitéz 
rögtön azzal felel vissza, hogy egy erős lándzsa döféssel 
a pajzsát megrepeszti. Dühében ez vissza csap, de nem 
a lovagot, hanem a lovat lágy részében ugy találja, 
hogy § a ló elesik, a lovag leesik. 

Örömrivalgás a Zegri párton, ám csak rövid ideig. 
Vak lárma. 

A mór, lóhátról, a keresztény gyalog összecsapnak. 
A mór, a győzelem reményével vél halálos csapást 
rámérni, de ez ügyesen félre ugrik, kitér a ló előtt és 
igy kiált az ellenfelére: Ha van bátorságod, szállj le 
a lóról nyomorult és mérd össze a kardodat a keresz
ténynek kardjával. 

A mór lovagban bátorság kél, nagylelkűség duzzasztja 
a szívét, ösztökéli küzdésre. Leugrik a lóról sebten és 
a lándzsát fölváltja karddal. 

Két legbátrabb vitéz küzd élethalálra egymással, 
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szinte kár minden csepp vérükért, pedig olyan heves a 
harc, hogy közülük az egyiknek el kell lesni. 

Nem tudni még, a damaskusi acél vagy a toledoi 
penge lesz-e győztes? 

A harc hevében alig lehet észrevenni, hol ropog és 
mi pattog. Folyik-e vér, vagy csupán csak a véres 
izzadság ? 

Végre a mór sisakja ugy van találva, hogy a sisak
ban a fej is ketté vágva. Holtan terül el, meg se moccan. 

Meghalt Mahadoii, a legvitézebb mór lovag, ünne
pelt hős. Sírnak fölötte az asszonyok, megkönyezik a 
leányok, ámde halál ellen nincs orvosság, se fűben, se 
fában, tudjuk azt, a sajnálkozó nők szemének a könyében 
sincs orvosság. 

A királyné ezalatt örül és sajnál, jó lelke feledi az 
ön baját és a másét veszi szívére. 

Még kettő és még kettő hátra van. 
A két mórban vesz a bátorság, a keresztényben 

fokozódik az. A mennyivel azokban fogy, növekedik 
ezekben. 

Madonna! Áld meg kardunkat, fohászkodnak maguk
ban Poncé és Cordubai Ferdinánd. 

Alig ocsúdtak föl a nézők, alig szólaltak meg újból 
a kürtök, történik a jeladás. 

Poncé emeli ki lándzsájával a mór lovagot nyergé
ből. Torkán volt az halálosan találva, élettelenül terült 
el a porondon. Ali1) Hamet Zegri nincs többé. 

Mohamatra, az utolsó Zegrire kerül végre a sor. A 
törpeség is lehet titáni. Nem becsüli életét, azért föllobogó 
indulatában szabályt sért, támadásba csap át, szilajul tör 
az ellenfelére. 

Ő volt az, a ki a királyné életére tört, és mert nem 
sikerült terve, gúny éri őt, jól tudja, megöli majd a saját 
nemzetsége. 

Minél inkább vakon rohan a mór, annál vigyázóbb 
a keresztény. 

Don Fernando és Mohámat ismételve összecsapnak. 
Mind a két ló erős sarkantyút kap. Mohámat lova elesik, 

*) Ali, arabul fenséges cím. 
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de a mór, a fölszinen bukdácsolva, Fernando lovának a 
szügyébe szúr. Vérben vonaglik a két nemes pára, fölszáll 
a por a porondról. 

Nagyerejü Don Fernando halálra teríti Mohamatot. 
A ki óhatatlan mint a villámcsapás, rátérdel és igy kiált: 

— Ismerd el gazember, hogy álnok és áruló voltál, 
akkor megkegyelmezek életednek. 

A mór erre reményvesztetten adja meg magát s 
holthalaványan feleli: 

— Az én sebeim elég nagyok arra, hogy meghaljak. 
Allah legyen nekem irgalmas. Akarod hallani az igazat 
keresztény. Az Abencerrágok ártatlanok voltak, én ál
doztam föl bosszúból az életüket. A királyné — bocsásson 
meg nekem — ártatlan, egész Granadában nincsen olyan 
tiszta lélek mint ő. — Öntudatlanságban folytak le utolsó 
pillanatai. A keresztény lovagok fogadkozása igazolódott 
s a bíróság törvényt látott a királynén. Igaztevés volt 
az, becsületrablásban. A királyné megállta a próbát rom
latlanul. A vád hamis voltát, tisztán látták válni való
ságra. 

A dúsan áradó hírek között a Zegriek leverése 
gyorsan terjedt el Granadában, hírlett előbb már, mint 
elesett az utolsó, és mert gyűlölte őket a nép, a nyugodt-
vérü polgárok is fenyegetőn rontottak az istenítélet 
helyére s örömmel üdvözölték a szeretett királynét, jó 
szerencse kívánságaikkal árasztották el. Népszerűség 
vette szárnyára. 

Ezalatt lehelte ki lelkét a negyedik Zegri. 
A nép örömujjongva kisérte a királyné gyaloghintaját 

az Albácin halmára, mert a kis királyné iszonyodott az 
Alhambra tornyának a látásától. 

Költeményes könyvek, erről a reges földről, szívig 
ható történeteket mondanak el. 



Idegen szavak tára. 
A. 

Á, hoz, hez, höz, ra, re. 
Abanico, legyező. 
Academia, tudósok vagy művészek társa

sága, főbb szakiskola. 
Aeanthus, ajakos virágú tövis, kóró, fél

cserje. 
Ad astra, föl a magasba, csillagokig. 
Adición, összeadás, hozzátevés. 
Adicional, hozzá jövő, tartozó. 
Ad majorem Dei glóriám, Isten nagyobb 

dicsőségére. 
Ad normám, szabály szerint, minta szerint, 

éppen ugy. 
Adschemi, idegen. 
Aeneis, Vergil hőskölteménye Aeneisről, 

Anchises és Venus fiáról, ki a trójaiakat 
Italiába vezette és a rómaiak őse lett. 

Aes, érc, pénz. 
Aesthetica, izléstan, széptan. 
Aethericus, a, um, légnemű, könnyű, erős 

szagú, éghető folyadék. 
Aficionado, műkedvelő, különösen érdek

lődő. 
Agavé, az arnarillisfélék alcsaládjához tar

tozó, húsos levelű, hosszú életű növény. 
Levélrózsájából sok év után virágszál 
fejlődik, négyezer harangalaku kis virág 
is van rajta. 

Ahasveros, Xerxesnek a zsidó neve. 
Alabástrom, fényesíthető, hófehér gipszfaj. 
Alameda, sétány, fával beültetett városi 

széles ut, nyárfasor. 
Album, képeket, kéziratokat, verseket tar

talmazó emlékkönyv, képgyűjteményes 
könyv, több szerző dolgozataiból álló 
könyv. 

Albion, Angolország költői neve. 

Alcázar, vár, kastély, eaesar laka. 
Alcides, Alceus, Perseus fia, Amphitryo 

atyja, Hercules nagyapja, innét Hercules 
neve, Aleides, a férfi ivadéka. 

Aldea, falu, bérgazdaság, templom nélkül 
több-kevesebb ház. 

Alfandega, városháza. 
Algebra, betűszám vetés, betűszám tan, 

egyenletek általi számítás. 
Alguacil, lovas rendőr felügyelő, törvény-

szolga, rendőrszolga. 
Algufia, Európa, a mórok elnevezése szerint. 
Á la, mint, miként. 
Al-hamar, vörös. 
Ali, fenség cím. 
Alhambra, mór királyi palota Granadában. 
Al kaszr, lásd Alcázar. 
Alkorán, korán, a törökök hitíorrása, Mo

hamed vallás könyve, Mohamed tana. 
Allah, (Al iláli) Isten neve a mohamedán 

világban. 
Allegoricus, a, um, képes hasonlatu, péL 

dázatos, képbeszédes, nézletes. 
Aller, e, es, minden, mindenki. 
Almuerzo. villás reggeli. 
Aloe, Aloes, a liliomfélék alcsaládjához 

tartozó húsos levelű növény. 
Alteza, nagyság, magasság, magas rang, 

előkelőség. 
Al tren, vonatra. 
Alumínium, nem rozsdásodó, nagyon küny-

nyü, ezüst fehér fém. 
Amo, are, szeretni. 
Ámor, szeretet, a szerelem istene. 
Amoroso, a, szerelmes, kedves. 
Anarchia, fejetlenség, uratlanság. 
Andar, menni, utazni, eljárni, magát találni. 
Angel, angyal. 
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Angelical, angyali. 
Anuneiación, hirdetés, jelentés, Gyümölcs

oltó boldogasszony ünnepe, egy nőnév. 
Antique, régi, ó, ódon, ókori. 
Apolló, Jupiter és Latona fia, Diana fivére, 

a magasabb szellemi munkásság-, költők 
és jövendő mondók istene, később a nap 
istene. 

Aquila, sas. 
Ara Jovis, Jupiter oltára. 
Arabé, arabs. 
Arabesca, arabesque, lombféle díszitmény, 

arabszerü cifrázás, vonalok játéka. 
Archívum, levéltár. 
Árgus. Argos Panoptés, a tehénné változ

tatott Io százszemü őre, szemeit álom 
soha se fogta. 

Ariadna, e, Minős krétai király leánya, a 
ki Theseust, a minotaurusnak szánt ál
dozatot az útvesztő tévelyből fonál segít
ségével kimentette. 

Aristocratia, előkelőség, nemesi uralomhoz 
tartozó. 

Arma, fegyver. 
Arrear, meghajtani, pl. állatot. 
Ars, mesterség, művészet. 
Assistencia, segély, segítség. 
Association, szövetkezés, egyesülés, társa

ság, társulat. 
Asuneión, Mária mennybemenetele, egy 

nőnév. 
Atlas, selyemből készült szövet, melynek 

a fénye sajátságos szövésétől van, tér
képgyűjtemény. 

Audiencia, városház, törvényűlés, hallás. 
Auge, szem. 
Aureola, Auréole, dicskör, fénykör, sugár

kor, dicsfény. 
Aureus, a, um, aranybóli, aranyból való. 
Autoridad, hatóság, hatalom, tekintély. 
Ave, légy üdvöz. 
A ve Maria, üdvözlégy Mária. 
Avellana, mogyoró. 
Avellano, mogyoró bokor. 
Avenida, fasoros bejárat, benyíló, fasorok

kal beültetett ut. 
Avenida da Liberdade, Szabadság-ut. 

Ayuntamiento, egyesülés, összejövés tanács
tartásra, városház. 

Azul, kék. 
Azulejo, fény mázolt cserép. 
Azúr, lazurkő, kék drágakő, égkék, égszín. 

B . 

Bab sagra, Szent-ut. 
Bachus, Zeus fia, bor fiatal istene a görö

göknél. 
Baksis, borravaló, ajándék, szolgálat fejé

ben adott jutaimi összeg. 
Bailar, táncolni. 
Baile, tánc, bál. 
Banán, egy Ízletes, tápláló, szilva nagy

ságú, forró égövi, lisztes gyümölcs. 
Banco, pénzcsarnok, bank, kereskedelmi 

intézet. 
Bande, banda, csoport, sereg, zene- vagy 

színésztársaság. 
Bandariiha, banderilla, nyílvessző véggel 

bíró vas, vasvégü pálca, horgos botocska, 
kis zászló. 

Bandarilheiro, banderillero, a ki a horgos 
botocskákat a bikába tűzi, viadalon, 
nyilazó. 

Banquetta, bakon való ülés, kocsis mel
letti hely. 

Bariton, férfi középhang, tenor és basszus 
közötti. 

Barokk, baroque, cicomás, túlterhelt mű
vészeti stilus, különös, sajátságos, furcsa. 

Basáit, bazal, vulkáni fekete könem. 
Basilica, eredetileg a törvényhozás és üz

leti forgalom számára emelt épület, 
most az ezek mintájára épült templom, 
főtemplom, székesegyház. 

Bassus, alhang, rnélyhang. 
Bello, szép. 
Bellum, háború. 
Bellum omnium, contra omnes, mindnyá

jának háborúja, mindnyája ellen. 
Bermejo, vörös. 
Bileam, Balaam, zsidó név, egy .próféta, 

mesés alak, a szamara okosabb mint ő 
maga. 

Bizarr, kölöncködő, különös, furcsa, torz. 
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Blouse, eredetileg vászon zubbony, most 
selyem kelméből is. 

Blüthe, virágzás. 
Bocca, száj, nyilas. 
Bodega, borozó hely. 
Boina, ráncos, vörös sapka. 
Bolero, spanyol tánc, tamburin és casta-

j&eta kísérete mellett, kedvelt a rhithmusa 
végett. 

Boulevard, fával beültetett városi széles 
ut, utcává alakított bástya. 

Bravissimo, legderekabban, leghelyeseb
ben, legvitézebben. 

Bravó, derék, helyes, vitéz. 
Bravour, vitézi-, hős tett, vitézség, rettent-

hetetlenség. 
Brillant, e, fényes, csillogó, csillámló, nagy

szerű, pompás. 
Buen, a, jó. 
Buenas dias, jó napokat. 
Buffet, étkező helyiség, hideg ételek. 
Bundesrath, szövetség tanács. 
Bnrro, a, szamár. 
Busarat. legelőhely. 

C. 

Gaballeria, lovagság, lovagiasság. 
Caballero, lovag, lovagoló, nemes ember. 
Caballo, ló. 
Gabriolet, kétkerekű könnyű kocsi. 
Cachetero, rövid tőr, gyilok. 
Gachucha, egy spanyol tánc, csörgetyükkel. 
Cactus, pozsgár, melegházi növény. 
Gallé, ut, fasoros ut. 
Galvaria, Golgotha, böjtben búcsújáró, 

imádkozó hely a katholikusoknál. 
Gambiar, cserélni, váltani, másítani, vál

toztatni. 
Cam panario, harangtorony. 
Gar.ipeador, csataismerő. 
Gampo, mező, föld, mezei birtok, gazda

ság, tér, tábor. 
Gancellar, pecsétőr. 
Gantadore, a, énekes, énekesnő. 
Gantante, énekelve, dalolva. 
Gantar, énekelni, dalolni. 
Vértesi Spanyolország PorUigália 

Gántaro, cántara, korsó, kanna, egy bor
mérték. 

Gapa, a bikát ingerlő, kirívó színű vörös 
kendő. 

Gapeador, a ki a bikát ingerli a vörös 
színű kendővel. 

Capilla, kápolna. 
Gapilla rnayor, főoltár. 
Gapitán, kapitány, százados, hadvezér. 
Gapitular, kanonok, káptalanbeli, valami

nek a feje. 
Garbón, szén. 
Carbonari, ujjatlan hosszú köpeny, köz

társaságra törekvő, összeesküvő olaszok. 
Garlos, Károly. 
Carmen, alkalmi költemény, vers, dal, kar

melita rend, egy színdarab. 
Garidad, szeretet, irgalmasság, alamizsna. 
Carta, lap, papírlap, üres lap. 
Gasa, ház. 
Gasaca, kabát, szoknya, otthonka, házi

öltöny. 
Casiri, sziklás hely. 
Gastaneta, castagnette, tánc-csörgetyü, kéz-

csörgetyü. 
Gastellán, várúr, várnagy, várkapitány. 
Gatacomba, földalatti üreg, sírbolt. 
Catedral, székesegyház, főtemplom. 
Cauto, előrelátó. 
Cavalheiro, lásd Gavalier és Gaballero. 
Gavalier, lovaskatona, lovar, lovag, fő

nemes. 
Gavallo, lásd Gaballo, 
Gavaedium, üreges, odvas, öblös, homorú 

hely. 
Celebre, híres, jeles, ünnepelt. 
Gentésimo, századrész. 
Central, ale, központi. 
Gentro, központ. 
Ghacun, une, mindenki, mindenik, minden, 
Ghacun a son gout, mindenki a maga 

Ízlése szerint. 
Ghamp, mező, síktér, szántóföld. 
Ghamps Elisées, Parisban egy szép park. 
Ghico, kicsiny, kicsike. 
Chorus, emelkedett hely énekesek, zenészek 

38 
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karának, az ének vagy zene személyze
tének kara. 

Ghulo, tanuló, a bikát vörös kendővel 
ingerlő. 

Gid, ur. 
Gielo, az ég. 
Cigarrero, a, szivarcsináló. 
Cigarrillo, szivarka. 
Cigarrito, szivarka. 
Cigarro, szivar. 
Cinis, hamu. 
Giprés, ciprus. 
Ciráda, lásd Zierde. 
Circus, színkör. 
Ciselál, vésővel fémet kidolgoz, csiszol. 
Cittadina, városban használatos kocsi. 
Giudad, város. 
Givilisatio, művelődés, polgárosodás, pol-

gárisultság. 
Glassicus, a, um, remek, örökbecsű. 
Clio, a történetírás múzsája. 
Clubben, zárt kör. 
Codex, illetve caudex, eredetileg faderék-

törzsök, tuskó, melyhez a rabszolgát 
láncolták, s minthogy a régiek viaszszal 
bevont íátáblára írtak: könyv, kézirat,, 
történeti följegyzés, törvénykönyv. 

Codex aureus, pergamenre írt díszes könyv. 
Colección, gyűjtemény. 
Colonia, gyarmat, telep, telepitvény. 
Golor, szín. 
Golossus, óriás szobor, óriási alak, nagy 

mű. 
Colosseum, Rómában a nagy színkör, mely

ben emberek viaskodtak vadálatokkal, 
elég ép romjaiban áll még. 

Golumna, oszlop. 
Comedia, comédie, vígjáték, bohózat, bohó

ság, tréfa, színlelés. 
Comer, enni, elkölteni, elfogyasztani. 
Commentar, magyarázat, értelmezés, fejte

gető írás. 
Commercio, kereskedés. 
Concepción, fogantatás, Boldogasszony fo

gantatása, egy nőnév. 
Concha, kagyló, csiga. 
Confianza, bizalom. 

Congreso, congressus, gyűlés. 
Gonstitución, alkotmány, államforma, ren

delés, rendelet. 
Gonstituciónal, alkotmányos, alkotmány-

szerű. 
Gorazón, szív, kedv, kedély. 
Goronado, a, koronázott. 
Correo, gyorsvonat, gyorsfutár, gyorsposta. 
Correr, futni, szaladni. 
Corrida, futás, szaladás. 
Corrida de los toros, bikaviadal. 
Corrupción, romlás, elromlás, romlottság, 

csábítás, megvesztegetés. 
Gorso, sétahely, az előkelő világ sétahelye 

nagyvárosban, főleg folyó és tenger 
partján, hintók menete farsangkor, 

Corte, udvar. 
Corteba, olajprés. 
Cortes, a latin curia szóból, spanyol or

szággyűlés. 
Cosa, dolog, tárgy. 
Cosas d' Espana, spanyol eredetiségek. 
Goupé, kocsiszakasz, fülke, két üléses zárt 

kocsi. 
Credo, ere, hinni, hiszekegy, hitvallomás. 
Crescendo, növekedve. 
Grisma, lásd Krizma. 
Gruciflcado, crucifigado, keresztre feszitett. 
Crucificar, keresztre feszíteni. 
Cruel, kegyetlen. 
Crusmata, régi római fürdő-táncosnő. 
Grúz, kereszt. 
Cuadriga, lásd quadríga. 
Cuadrilla, föl vonulás a bikaviadalra. 
Gultus, hit vagy vallásügyi isteni tisztelet. 
Gursus, folyam, folyamot, árfolyam, tan

folyam, évfolyam. 
Custos, őr. 
Cybele, a frígek nemzeti istenasszonya. 
Cyclops, kerek szem, Vulcan legénye 

egy szemmel a homlokán; a cyclopsok 
Homérnél emberevő vad óriások, Sici-
liában laktak. 

D . 
Dagblad, egy svéd újság cím, napilap a 

jelentősége. 
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Damaszt, virágos, habos szövet 
Dar, adni. 
Dedicar, fölajánlani, áldozatot hozni. 
Delphin, cetféle tengeri emlős állat, hal. 
Dejar, elhagyni, fölhagyni, átengedni. 
Demimonde, fél világ. 
Denaro, kisértékü pénzdarab. 
De profundis, a 180. zsoltárnak kezdő 

szavai, jelentősége: a mélységből. 
Devise, jelmondat, jelige, jelvény. 
Dia, nap. 
Diana, a dies latin szóbői ered, mely napot 

jelent, Diana tehát a nappali világosság 
istennője s mint ilyen, az erdei állat
világ és növényi természet istensége is, 
mert ezeknek fény és világosság kell. 

Diós, Isten. 
Diplomatia, állami tudomány, állami ügy

vitel. 
Diputado, képviselő, küldött. 
Dives, gazdag. 
Doceo, ere, tanítani. 
Doctor, tanult ember, tudós, rador. 
Dolor fájdalom, Dolores nőnév. 
Doni, székesegyház, gömb, kup, kupfödél, 

kuptető. 
Doneella, szűz. 
Dorado, a, aranyozás. 
Dsami, nagyobbszerü mohamedán temp

lom. 
Dulcis, e, édes. 
Duque, herceg. 
Duro, piaszter, pénzszámitási egység. 

E . 

Ecce homo, ime az ember. 
Ecclesía, egyház. 
Edler, e, es, nemes. 
Ein, e, s, egy. 
Elegáns, elegant, e, díszes, választékos, 

finom, ékes. 
Embajador, követ, küldött. 
Emir, arab vezér, Mohamed prófétának 

az utódai, a kik egyedül jogositvák a 
zöld turbánt viselni. 

Emlői du temps, időbeosztás, sorrend. 
En punto, pontban. 

Enterramieráo, síremlék. 
Epicurens, a testi élvezetek után sóvárgó, 

élvhajhász, kéjen*-, Epikuros, híres görög 
bölcsész tanítását kövein. 

Escribiente, írnok. 
Escultura, szobrászat. 
Es11 seralda. sm a rágd. 
Espada, bikaölő, tör. kard. 
Esp afia, Spa n y olorszá g. 
Esperanza, remény. 
Esposito, kitett, kihelyezett. 
Esprit, szellem, ész, tehetség, kedély, éle. 
Estanque, tő. 
Estatua, szobor. 
Estetica, lásd Aesthetica. 
Estreinadura, lásd Extrerna terra. 
Etiquette, udvari szokás, szigorú társadalmi 

illemformák. 
Eucalyptus, a mirtusfélék gyantásíáju neme. 
Evangélista, az Evangélium hirdetője, a 

négy Evangélium szerzője, sz. Máté, sz. 
Márk, sz. Lukács, sz. János. 

Evangélium, üdvirat, örvendetes hír. a 
keresztény hittan, a Krisztusról való tan. 

Excellence, kitűnőség, tökéletesség, kivá
lóan nagyméltóság. 

Extraordinarius, a, um, rendkívüli. 
Extrema terra, legvégső föld, utolsó föld. 

F . 

Fabrica, gyár. 
Facha, Faja, övkendő. 
Falero de Xéres, egy spanyol tánc. 
Fáma, hír. 
Fandango, egy spanyol tánc zenével. 
Fantasia, gondolat, ötlet, képzelő erő, kép

zelem, képzelgés, agyrém, ábránd, zene 
darab. 

Fantasticus, a, um, ábrándos, különös, 
képzelt, csupa képzelődésen alapuló. 

Farbe, szin. 
Faun, erdei istenség. 
Favor, kedvezés, kedvezmény. 
Fayence, félporcellán. 
Fe, hit, bizalom. 
Febre, betegség. 
Febre amarilla, sárgaláz. 
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Fellah, föld mi velő. paraszt Egyiptomban. 
Feria, ünnepnap, vasárnap. 
Feredse, a keleti nők bő felöltője. 
Festejadissimo, a, legünnepeltebb. 
Ficus, füge. 
Filigrán, finom ezüst- vagy aranysodronymü. 
Flamenco, egy spanyol tánc. 
Flegma, phlegma, nyálka, hidegvér. 
Fürt, a francia fleurir (virágozni, díszleni) 

szóból származó angol szó, jelentése: 
kacérkodás, virágos-, burkolt- kétértelmű 
beszéd, mókázó, csipkedő társalgás, ud-
varolgatás. 

Flór, virág, virágzás. 
Flóra, virágok istennője, tavaszistennő, 

valamely vidék növényzete vagy ennek 
a leírása. 

Flox, phlox, lángvirág, hadvirágféle. 
Fjord, völgy helyett a fensík mély és hosszú 

hasadéka, melybe a tenger és folyó 
nyomul. 

Fonda, vendéglő, szállóház. 
Fortis, e, bátor, erős. 
Fortuna, ferre szóból, melynek jelentősége: 

hozni; a szerencse és sors istennője, 
előre nem látható váratlan és kiszámit-
hatlan dolgok forrása. 

Foszfát, trágya, műtrágya, mely nagyobb 
mértékű foszforsavat tartalmaz, u. m. a 
guanó, csontliszt, csontszén. 

Franc, franque, frank. 
Francais, e, francia. 
Frasis, phrasis, szóvirág, szólás, mondás, 

elcsépelt szó. 
Fresco, a, fris, uj, falfestmény. 
Fridrichsstrasse, egy ut, Berlinben. 
Frígek, phrigek, nép az ókorban Kisázsia 

nyugoti belsíkján. 
Fuerite, forrás. 
Fugere urbem, kerülni a várost, futni tőle. 
Fúria, félistennő, a ki az alvilágban a 

gonoszokat kínozza, a gyötrelem és 
bosszú istennője, civakodó nő, bőszült-
ség, düh. 

€*. 
Gachi, asszony. 

Gader, város, kerített hely. 
Gall, francia. 
Galleg, gallego, galera, teherhordó, spanyol 

galíciai. 
Gallo, kakas. 
Ganaderia, gulya, bikagulya. 
Garten, kert. 
Gendarme, csendőr. 
Generalissimus, fővezér. 
Género, nem, faj. 
Génié, teremtő szellem, tehetség, ész, elme, 

lángész, szellem. 
Gente, személy, nép, emberek. 
Gente del buen tono, előkelő világ. 
Gentry, Angolországban az alsó nemesség, 

nálunk a középnemesség, régi földesúri 
osztály. 

Glória, dicsőség, hír, szentfény, dicsfény. 
Ginalaliph, a szerelem háza. 
Giralda, magas mór torony Sevillában, 

tetején zászlós alak, a zászlót a leg
kisebb szél is lengeti, fordul, a „girar1' 
szóból, mely „forogni, forgatni" jelentő
séggel bir, innét kapta nevét a Giralda. 

Gitano, cigány. 
Gobelins, művészileg szőtt szőnyegek kü

lönböző alakokkal. 
Gobernador, gubernátor, helytartó, kor

mányzó. 
Goliath, óriási vezére a íiliszteusoknak, 

óriás. 
Grácia, gratiae, kegy, kegyelem, kellem, 

kegyistennők, kegyszűzek, Zeus és Eury-
nome leányai, rendesen három (Euph-
rosyne, Aglaja, Thalia) istennői az ille-
mes és kellemes viseletnek. 

Grafit, szén anyagú ásvány, melyből az 
írón készül, előbb ólomfaj ásványnak 
tartották. 

Grandé, nagv, nagyszerű, spanyol grand, 
spanyol előkelő méltóság. 

Grandeza, nagyság, előkelőség. 
Granita, lágyabb fagylalt. 
Grano, granum, mag, szem, rozs, gabona, 

szemer, gyógyszertári súly. 
Graciosus, a, um, kegyes, kellemes, bájos. 
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Grisctie, varró li'ány. kriimyiiv^ríi munkás 
leány, barú! jávai vadházasságban élő. 

(íross, nag\, IIÜÍJ/US, öívg. 
(íuajirás, egy spanyol tánc neve. 
íiunrda, őrség, íeiüLryolet. 
friiíTm, liáboru. 
GueiTero, háborús. 
Guia, útmutató, menetrendes künyv, uti 

könyv. 
Guitarra, guitarre, gitár, húros hangszer, 

melyet az ujjal pengetnek, lant. 

I I . 

Hárem, mohamedán nők lakosztálya, til
tott, érintetlen, megközelíthetetlen, szent 
dolog. 

Hectar, területmérték, mintegy 2*/s.magyar 
hold. 

Hectoliter, száz liter. 
Helota, spártai rabszolga. 
Hercules, félisten, Jupiter és Alcmene fia, 

leghíresebb görög hős, 12 munkájáról 
nevezetes. 

Hermana, nővér. 
Hermelin, a menyétféle ragadozó emlős 

állatok családjához tartozó görény, télen 
fehér a háta, fekete a fark csúcsa, becses 
a bundája, hölgyprém. 

Hermoso, a, szép. 
Heroico, a, hősi. 
Heros, hős, félisten. 
Herostrates, az ephezusi templom fölgyuj-

tója 356. évben, Nagy Sándor születése 
éjjelén, a görögök névtelenségre kárhoz
tatták, de nem sikerült; közügy rovására, 
hírnévre törekvőknek az elnevezése. 

Hiacint, hyacinth, jácint, vöröses drágakő, 
előbb értékesebb volt, Gejlon szigeten 
homokban találják. 

Hic, itt. 
Hidalgó, alsóbb rendű spanyol nemes. 
Himmelsgabe, égi adomány. 
Hombre, ember. 
Hóra, óra. 
Hosanna vagy hozsanna, a régi zsidóknál 

annyi volt, mint nálunk az éljen; annyit 
is jelent: szabadíts meg, kérünk. 

Hnéspod. pizda. koivsiuúros. 
Hsiaj.iutis. a. uin. emberies, <t]iibi,r.sz»T«*Ui. 

nyája?. 
Hsiiubu}-'. j-zédek'és, lűlzás. 
líiiinur, kedv, jókedv, ke«ty<*sapui!gás, jó 

híinj:ulat. 
Ilyffia, az egészség ist**nii«'>j**. 
Hyjííena, lytísztíétrhm. 

I . 

IcleaL eszmény, eszménykép, mintakép, 
gondolati lény. 

Idealismus, eszményiség, eszmeiség. 
Idein per idein, hasonlót hasonlóval, ha

sonló értelmet hasonló szavakká! ki
fejezni. 

Idős, a rómaiaknál március, május, július 
és október hónap 15-ik napja. 

Imám, török egyházi hivatalnok, előimád
kozó, írástudó, mohamedán fejedelmi 
cím. 

Immaculata, szeplőtelen, immaculata con-
ceptio, szeplőtelen fogantatás. 

Imperialis, birodalmi, császári. 
Impöt de guerre, hadi adó. 
Independencia, függetlenség. 
Infans, infante, infanta, csecsemő, Spanyol

országban és Portugáliában a királyi 
herceg és hercegnő. 

Inferno, pokol, alvilág. 
Ingenioso, elmés, eszes, éles elméjű. 
Inglese, angol. 
Inquisitio, vizsgálás, nyomozás, bűnvizs

gálat, hitnyomoző szék Spanyolországban. 
Inquisitor, hitnyomozó, vizsgáló. 
Internationalis, e, nemzetközi, népjogi. 
íntervallo, intervallum, időköz, távköz. 
Intimitás, meghittség, bensöség. 
Invalid, rokkant katona, erőtlen. 
Inverno, tél. 
Invicto, a, győzhetetlen, legyőzetlen. 
Isla, sziget. 

X 
Jaceo, ere, feküdni. 
Jasmak, fátyol. 
Jászpisz, lásd hiacint. 
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Jeunesse dorée, aranyifjuság, városok köl
tekező ifjúsága. 

Jota, a görögök i betűje. 
Jüan, János. 
Juderia, zsidó negyed. 
Judiciarius, a, um, bírói, bíróságot illető. 
Juno, Saturnus és Rhea leánya, Jupiter 

nővére és neje, az ég királynéja, mint 
ilyen római istenasszony, a házasság és 
háztartás istennője. 

Jupiter, Saturnus és Rhea fia, Pluto és 
Nephm fivére, Juno fivére és férje, a-
római vallás főistene, az Olimpon lakó 
görög istenek feje, az ég királya, a ter
mészet ura, minden istenek főura. 

Juro, are. esküdni. 
Justitia, igazságosság, igazság. 

K . 

Kádi, török bíró. 
Kamélia, japáni-, cliinai rózsa. 
Kánaán, Kánán, tejjel, mézzel folyó föld, 

Palesztinának a neve a zsidók honfog
lalása előtt. 

Karát, arany- és drágakövek súly mérője. 
Karaván, utazó társaság Keleten, tevéken 

szállítás, vándorló kereskedők, zarán
dokok menete. 

Karmazsin, carmesin, tulipiros. 
Karszt, kopár, meredek mészkőhegység az 

Adriai-tenger partján, Trieszttől kezdve 
Dalmátország, Isztria, Horvátország ha
tárán. 

Keration, szentjánoskenyér magja. 
Khalifa, utód, Mohamed utóda, helytartója 

az iszlám-egyház és az iszlám-állam 
kormányzásában. 

Khaos, Chaos, összevisszaság, zűrzavar 
zűr, űr, alvilág, sötétség. 

Kilo, összetételekben annyi mint 1000. 
Kilogrammé, súlymérték, ezer grammé. 
Kilométre, hosszmérték, ezer méter. 
Kokett, kacér. 
Korán, törökök szent könyve, lásd Alkorán. 
Königlicher, e, es, királyi. 
Krampus, mikulás, ördögféle, gyerekek 

ijesztésére emlegetett alak. 

Krizma, illatszeres vegyülék balzsamból és 
íaolajból, keresztények használják, a 
püspök vele bérmál és harangszentelés-
kor használja. 

I Í . 

Labarum, ékes hadi zászló, melyen a 
császár neve, Constantin birodalmi zász
lóvá tette, Krisztus neve jelvényével és 
a koronával ékesítette föl. 

Labrador, földművelő, szántóvető. 
Lady, hölgy. 
Lágrima, köny. 
Lakbár, nagy. 
Landaui, két üléses, kényelmes hintó. 
Laya, faj, tulajdonság. 
Lazzarone, i, utcai koldus Nápolyban, 

csavargó. 
Leal, hű, becsületes. 
Lengva, nyelv. 
León, oroszlán. 
Leviathan, nagy tengeri állat, szörnyeteg 

neve. 
Levi pede, könnyű lábbal. 
Lethargicus, álomkóros, álomkórságban 

szenvedő. 
Liberté, szabadság, könnyedség, feszte

lenség. 
Licht, világosság, világ, fény. 
Lid, lidia, bikaviadal, küzdés, viaskodás, 

viadal, villongás. 
Limonadiera, citromvizet, lélitalt árusító. 
Lindaraja, bemeneti hely. 
Livius, római nemzetségnév, Titus Livius, 

egy híres római történetíró. 
Logos, ige az ujszövetségben, beszéd, 

monda. 
Lorenzo, Lőrinc. 
Luminar, világító égi test. 
Lunch, villásreggeli. 
Lupus in fabula, farkas a mesében, far

kast emlegetnek, kert alatt kullog. 
Lusiad-ok, Gamöes portugál költő elbe

szélő műve. 
Luz, világosság, világ, gyertya, lámpa, 

nap. 
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ML 
Mactator, ölő, föláldozó. 
Madonna, a szent szűz, rniasszooynnk, 

Mária, kép, asszonyom. 
Madrileno, a, madridi. 
Magestad, es, nagyság, méltóság, fensöség, 

fölség. 
Maggiore, nagyobb. 
Magnólia, fehér-, kelyhes virágú fa, a két

szikű növény családhoz tartozik. 
Maja, majo, kedves, szerető, kitartott. 
Maksura, mohamedán szentély. 
Makbara, mór királyok temetkező helye. 
Malaguena, egy malagai tánc. 
Malagueno, na, malagai ember vagy 

asszony. 
Mameluk, Mámlúk, egykori egyiptomi 

uralkodók, többen voltak egyszerre, 
buzgó kormánypárti, a kormánypárthoz 
vakon ragaszkodó. 

Macha, sivár, száraz vidék, darab, dűlő, 
egy darab föld, hely, tér. 

Manteea, vaj. 
Mantilla, e, csipkekendő, fejfátyol, női 

köpeny. 
Mar, tenger. 
Maravilla, csoda. 
Marquis, marqués, őrgróf. 
Martir, vértanú. 
Más, több, más caballo, több lovat. 
Matador, lásd mactator. 
Mater dolorosa, a fájdalmas anya. 
Mayor, nagyobb, teljeskoru. 
Mediocritas, középszerűség. 
Medius, a, um, középső, középen lévő. 
Médium termére beati, a boldogok, a 

középutat tartották. 
Menos, kevesebb. 
Mercedes, egy nőnév. 
Merino, telivér spanyol juh. 
Messieurs, urak. 
Metropolis, főváros, érseki székhely. 
Mezquita, a córdobai főmecset. 
Mihrab, Korán-polc, mohamedán, legszen

tebb hely. 
Mijares, egy spanyol tánc. 
Mimosa, egy érzékeny növény. 

Mina-tér. egy forradalmi tábornokról ne
vezve. 

Minaret, kerek torony, ineesettnrony, ima
torony a mohamedán imaházak oldalán, 
szüktorony, világító torony. 

Minister, a kormány tagja., legfőbb állam
hivatalnok, a tulajdonképpeni értelme a 
szónak: szolga, szolgáló. 

Minotaurus, emberrel élö szörny, fél ember, 
fél bika, Pasiphaé fia bikától, addig, mig 
Theseus megölte, az athéniek évenkint 
hét ifjat és hét szüzet adóztak neki. 

Mira, nézd! 
Mirador, néző, erkély. 
Miserere, egy zsoltár kezdete, miserere 

mei Domine, könyörülj rajtam Uram. 
Misticus, a, um, mysticus, rejtelmes, rej

telmekhez tartozó, titokteljes. 
Mohamedanismus, Mohamed követőinek a 

vallása, Mohamed tana. 
Moll-hang, lágy hang. 
Moro, mór. 
Moreszk, moresque, mórszerü. 
Mortuus, a, um, meghalt. 
Mosaico, rakmű, rakott kép, apró színes 

kövekből, vagy üvegből összerakott kép. 
Mosarábe, a kik Toledoban elfogadták a 

mórok által adott kiváltságokat. 
Mosé, imahely, mohamedán imaház. 
Mosteiro, monasterio, zárda. 
Mota, pénzkérő sző, csomó a kendőn. 
Muchacho, egyenruhába öltöztetett bika

színköri szolga. 
Mulatt, a fehér ember és a néger keresz

tezéséből származó. 
Muleta, fiatal nőstény szamár, kampó. 
Múmia, bebalzsamozott, el nem rothadt, 

épen maradt holttest. 
Mundus, világ., mundus vult decipi, a világ 

akarva csalja meg magát. 
Munitus, a, um, erősített, védművekkel 

biztosított, körülsáncolt. 
Muy, igen nagyon. 
Museum, museo, természeti- és műtárgyak 

gyűjteménye, műtár. 
Muzulmán, muselman, moslemin, moha

medán vallású ember. 
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Müezzin, müeddin, imahirdető, alsóbb 
rendű török pap. 

W. 

Narcis, hagymás hóvirágféle virág. 
Naranja, narancs. 
Nada, semmi, sernmiesetre. 
Nemus, berek, liget, az istenségnek szen

telt berek. 
Neptun, a tenger istene, Saturnus fia, 

Jupiter és Pluto testvére. 
Nicol, nikkel, ezüst szinti fém. 
Nihil, semmi. 
Niger, ra, rum, fekete. 
Nimbár, szószék, Korán helye. 
Nino, nina, fiatal fiu, fiatal leány. 
Nympha, ifjú nő, leány vagy asszony, mint 

valakinek a kedvese, források, fák nő-
istene. 

Noble, nemes, nemeslelkü, érdemteljes. 
Noche, éj, éjjel 
Noir, e, fekete, feketés, sötét, komor, 

borult 
Novio, növi a, írj szerető. 
Novillo, fiatal bika. 
Nuevo, a, uj. 

O. 
Oázis, oáz, gyepsziget a homoksivatagban, 

termékeny területföldek források között. 
Obeliscus, obeliseo, sajátlag nyársacska, 

csucsoszlop, négyszögű, keskeny talpú, 
fen tompa csúcsban végződő magas kő
oszlop fölírással, vagy anélkül. 

Oceanum, okeanós, világtenger. 
Octavus, a, um, octavo, octave, nyolcadik. 
Octava mára vili a, nyolcadik világcsoda. 
Ojala, ó Allah, ó Isten, jó volna. 
Ole, jól van! táncosnőkre így kiabálnak. 
Oleum, olaj. 
Oliva, olive, olajfa. 
Oleander, babér rózsa. 
Ombria, árnyas hely. 
Omne nimium vertitur in vitium, minden 

a mi túlságos, hibává válik. 
Opuntia, kaktuszféle növény. 
Orador, szónok. 

Oriens, Kelet. 
Omamentica, díszités, díszitő művészet. 
Oro, arany. 
Oscuro, homályos, sötét. 

P . 

Pactum, kötés, szerződés, egyezmény, 
egyezség. 

Palacio, palota. 
Paletta, festéktálca, festékkeverő tábla, 

lyukkal a balkéz hüvelyk-ujja számára. 
Panem et circenses, kenyeret és színköri 

játékokat, római főkivánság. 
Pantheon, eredetileg a 12 olimpusi isten 

temploma Rómában, később az összes 
istenségeknek szentelt templom, most, 
templomszerű épület, mely az érdemet 
szerző emberek nyughelye, vagy a hová 
szobraikat helyezik. 

Papelillo, papirdarabka. 
Pára, török pénz, egy egyiptomi legapróbb 

rézpénz. 
Parada, megállapodás, megállás, valahol 

tartózkodás. 
Parc, parque, angolkert, díszerdő, liget. 
Par excellence, főképp, jelesül. 
Parlament, népképviselet, népképviseleti

épület. 
Parkét, parquet, kocka-padolat, kockás 

talaj. 
Par ve, pénzkérő szó. 
Parvus, a, um, kis, kicsi. 
Pasar, menni. 
Passeo, séta, sétány, sétahely. 
Passer, veréb. 
Patio, udvar. 
Patria, haza. 
Paupertas maxima meretrix, szegénység 

a legnagyobb 
Pectorale, mellbaj elleni. 
Pedro, Péter. 
Pelargonium, muskáta, muskátli, félcserje 

féle növény, szára köpcös, levele karé-
lyos, virága nyalábos. 

Pelea, viaskodás, versengés. 
Penna, pena, szikla, kőszirt. 
Perdón, bocsánat. 
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Pergamen, kisebb állatoknak a szőrtől 
megtisztított bőre, melyre írtak, hártya, 
börpnpir, okirat, 

Perl a, gyöngy. 
Perspectiva, távlat, kilátás, távcső, láttán. 
Peseta, spanyol pénzegység, pénznem. 
Phyloxera, a levéltetvekhez tartozó szőlő-

pusztító rovar. 
Piaszter, piastro, török és inexicoi pénz

nem, Spanyolországban is használatos. 
Piea, vasvégü dárdanyél. 
Picador, szuronyos, lovas bikaviador. 
Pino, fenyő. 
Pintoresca, festői. 
Pintura, festmény. 
Pius, a, uin, jámbor, ájtatos. 
Place, hely, tér, piac, köztér, állás, hivatal. 
Plaid, felső kendő, utikendő, ruhakendő, 

gyapjúszövet, posztótakaró. 
Plango, ere, ver, csapkod, jaj-szóval sirat, 

hangosan gyászol. 
Plánum, lap, sík, lapos tér, terv, tervezet, 

alaprajz. 
Plató, tányér. 
Plaza de los toros, bikaviadali hely, bika-

színkör. 
Plus ultra, több mint, felül. 
Plinius az idősebb, római természettudós, 

a kinek könyvei a középkoron át forrá
sát képezték a természettudományi is
mereteknek. 

Politica, államtudomány, az államra és 
intézményeire, vonatkozó tanok, okosság. 

Politicus, a, um, államférfi, okos, furfan
gos ember. 

Polygonius, sokszögletű, sokszögű. 
Por, ért, miatt, általa. 
Porphyrites, sienei vörös gránit. 
Portum inveni, a. kikötőt megtaláltam. 
Potridero, rothasztó hely. 
Prága, tér, hely, piac, köztér. 
Prado, kaszáló, rét. 
Praetor, előljáró, igazgató, vezér, főnök. 
Práter, közkert. 
Precioso, drága, értékes. 
Presse, sajtó. 
Principal, főleg. 

Principe, herceg, fejedelem. 
Pro et contra, mellette és ellene. 
Próféta, látnók. 
Programa, sorrend, műsor, tárgysorozat. 
Pronunciar, kimondani, hirdetni. 
Protestantismus, a protestáns vallás. 
Prudente, okos. 
Psyche, lélek, a rege szerint egy nagyon 

szép királyleány, később Ámor neje lett 
s Jupitertől halhatatlanságot nyert. 

Publieist, államjogtudós, közügyi író, po
litikai hírlapíró. 

Puertn, kapu, ajtó. 
Pues, tehát, továbbad. 
Pulvis, por. 
Puntillero, picador, szuronyos. 
Punto, pont. 
Pyraniis, gúla, csúcsos oszlop. 

«• 
Quadrigae, (e helyett quadrijugus, ebből 

quatuor jugum) négyfogat, négyfogatú 
szekér. 

Quadrilla, egyetemes neve a fölvonuló 
bikaviadoroknak. 

Quien, ki, mely, mi, a ki. 
Qui si sana, itt meggyógyulnak, gyógy

intézetek-, szállók neve. 
Quinta, ötödik. 
Quita, pénzkérő szó, adósságtól fölszaba

dítás. 
Quot capíta, tot sensus, ahány fej, annyi 

vélemény. 

R . 
Rabbi, zsidó pap. 
Ramazzán, a mohamedánok böjtölő hó

napja. 
Rapid, rapidez, gyors, sebes, gyorsvonat. 
Raum, tér, hely. 
Razzia, rendőri körjárat csavargók és más 

efélék összefogdosása végett. 
Reál, tárgyi, dologi, pénzszámitási egység. 
Reális, e, való, valószerű, igazi, tényleges, 

dologbeli, tárgybeli. 
Réaumur, a hőmérőt 80 fokra osztó fizikus, 
Re bene gesta, jól végezvén a dolgot. 
Recolectar, szakasztani, tépni, aratni. 
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Régens, uralkodó, országló. 
Reina, királyné. 
Renaissance, ujraszületés, a régi műizlés 

uj fölébredése, föllendülése, az ókori 
művészetek újjászületése. 

Renovo, are, ujitani, jobbítani, helyre 
hozni. 

Restituo, helyreállítani, visszahelyezni. 
Resurexit, föltámadott. 
Retiro, eltávozás, visszavonulás, elmenés. 
Rey, király. 
Rico, a, gazdag. 
Rio, folyó, folyam. 
Rhithmus, hangkellein, gördület, jólhangzas. 
Rocio, egy búcsújáró liely^Spanyolország-

ban. 
Rococo, ismét divatba jött régi bútor, XV. 

Lajos korabeli divat. 
Roi, király. 
Ronda, gömbölyüség. 
Rua, rue, utca. 
Romantica, regényes, középkorias ízlés, 

egy irodalmi irány. 
Rosario, rózsafüzér, olvasó. 
Rouge et noir, vörös és fekete, egy 

szerencsejáték neve. 

S. 
Saber, tudni, érteni. 
Sabiduria, bölcseség, tanultság, tudomá

nyosság. 
Sagrario, ereklyetartó. 
Sakk, királyjáték 5í2 bábbal, 64 koekáju 

deszkán. 
Sal, só. 
Sala, terem, 
Salero, sótartó. 
Sálon, fogadó szoba, társalgó terem. 
Salut, jólét, üdv, üdvözlet, szabadulás. 
Salva gvardia, ménhely, szabadhely, védőr. 
San, szent. 
Sandái, saru, szíjas talp. 
Santa forma, szent ostya. 
Santo, a, szent, jámbor, üdvözülő. 
Secessio, uj művészeti irány, elszakadás, 

elpártolás. 
Seco, a, száraz, szárított. 

Sed, hanem. 
Sedes, ülés, ülőhely. 
Seis, hat. 
Semana sánta, nagyhét, szenthét. 
Senor, ur, egy dolog-, tárgy tulajdonosa. 
Senora, úrhölgy, előkelő hölgy, asszony. 
Sefiorita, előkelő ur leánya, fiatal hölgy, 

leány. 
Sephela, rónaság, rónavidék. 
Sherry, Xeres-bor, egy spanyol fehér bor. 
Serpentin, kígyózó. 
Seraj, serail, török császári palota benlakö 

hölgyekkel. 
Sereno, na, víg. 
Sequidilla, egy spanyol tánc. 
Sevillano, a, sevillai ember, asszony, egy 

sevillai tánc. 
Sfinx, sphinx, női fejjel és mellel orosz

lánt ábrázoló szörnyeteg. 
Sicomor, vad fügefa. 
Sierpe, kígyó. 
Sierra, fűrész, hegylánc. 
Silenciario, ria, csendes, zajtalan. 
Silla, szék, támlás szék, királyi trón, püs

pöki szék. 
Silleria, hely, a hol a kórus székek el 

vannak helyezve. 
Silhouette, árnykép, árnyrajz. 
Sitio, agy háznak-, helynek fekvése, mezei 

birtok. 
Sultana, arab nagyúr felesége, török csá

szár neje. 
Superfosíát, foszfor-tartalmú anyagok nak 

kénsavval való kezelése által származott 
trágya. 

Statistica, országisme, az állam viszonyai
nak szám szerinti megállapítása. 

Stílus, styl, irály, irálymód, kifejezésmód. 
Strike, bérharc, munkások lázadása a 

munkaadó ellen, munkaszüntetés. 
Stucco, gipszvakolat. 
Suspiro, sóhaj. 
Svaviter, kellemetesen,. gyengéden. 

T. 
Tabacaja, dohánygyári leány. 
Tábla, asztal, deszka. 
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Talis, e, olyan. 
Tamariscus, tamariszk, cserjenemü növény. 
Tamburiu, csörgos kézi dob. 
Tarantella, néptánc Olaszországban, sebes 

olasz tánc. 
Tarde, későn. 
Tauromaquia, bikaviadal. 
Te Deurn laudamus, téged isten dicsérünk, 

hálaadó ének. 
Tener, tartani, birni, gyámolítani. 
Tenor, fönbang, felső énekhang, tartalom. 
Tempó, idő, ütem. 
Terra, tierra, föld. 
Tertius, a, uui, harmadik. 
Tertulia, esti társaság, tertuliade confianza, 

bizalmas esti társaság. 
Tetuán, város Maroccoban, innét egy 

spanyol hercegi cím, 0 ' Donnell Lipótnak 
az ott kivívott győzelmére. 

Theseus, athénei király, sok rabló és 
szörnyeteg elpusztítója, Minotaurtis le
győzője. 

Thiergarten, állatkert. 
Thomas salak, foszforsavas mesterséges 

trágya. 
Tiropar, négyes fogat. 
Titán, eget ostromló óriás. 
Todo, a, minden. 
Tomo, kerülete, vastagsága valaminek, 

kötet. 
Toreador, lovas bikavívő. 
Torero, gyalogos bikavivó. 
Toril, bikaistálló. 
Torilero, bikaistálló felügyelője. 
Tőrre, torony. 
Touriste, utazó, körutazö, kéjutazó, turista 
Touro, toro, bika. 
Tragicus, a, uro, szomorú, gyászos, rossz 

kimenetelű. 
Trama, bezárás, rnellékrekesztés, záradék. 
Trascoro, hátsó kórus. 
Tren, vonat, tren expreso, gyorsvonat. 
Trilla, két hangnak egymásutáni gyors 

rezegtetése. 
Triomphe, diadal, győzelem, fényes siker. 
Triton, ókori tengeri istenség, emberi 

törzszsel, halfarkkal. 

Tropifiis, a, um, délövi, forróüvi. 
Turbán, csalnia, a keleti népek által viselt 

s a fejen összecsavart kendő, fejkötelék. 

I I . 

Ulrnus, szilfa. 
üllimo suspiro, utolsó sóhaj. 
Ultimus. a, um, utolsó, végső. 
Urbs, város. 
Usted, Ön. 
Ut Deo placeat, hegy Istennek tessék. 

V . 

Vadé mecum, jer velem, utazó könyv, 
zsebkönyv, tájékoztató. 

Yagar, járni, kelni, ide-oda menni. 
Valde, nagyon. 
Vallis, völgy. 
Yamos, menjünk. 
Vandalis, vandálok vadságával, kegyetlen

ségével pusztító. 
Vaquero, csordás, pásztor. 
Vaya, spanyol fölkiáltó szócska, vaya usted 

con Diós, menjen Isten segítségével. 
Yega, pázsit, liget, gyep. 
Vela, őrködés, éjjeli dolgozás. 
Veleta, szélzászló, szélkakas. 
Vender, eladni, üzletet csinálni. 
Veni sancte spiritus, jöjj el szentlélek. 
Venus, a szépség és érzéki szerelem isten

nője, Jupiter és Dióné leánya, más 
monda szerint a tenger habjából eredt. 

Yerdict, az esküdtek ítélete. 
Ver, látni, nézni, veremos, majd meg

látjuk. 
Vérein, egylet, társulás. 
Verité, igazság, valódiság, őszinteség. 
Via sagra, szent ut. 
Vibratio, rezgés, lengés. 
Vieomte, algróf. 
Victoria, győzelem. 
Viejo, a, öreg, használt, régi. 
Vino, bor. 
Visto, a, látott, eltenni való. 
Vive! éljen! 
Vivus, a, um, élő, eleven. 
Vulcanus, a tűz és kovácsok istene. 
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W . mert az englisli-t, az indiaiak jengisznek 

Wád el kebir, nagy folyó. ^ 
Wala ghaliba ill Allah, egyedül csak Isten 2 e 

a győzedelmes. 
Zacatin, kereskedők telepe, kisebb vásár-

X . hely. 
Xeres, egy spanyol bor. Zapato, cipó. 

Zephyrus, szellő, fuvalom, esti szellő, 
^» nyugoti szél. 

Y, és. Zierde, dísz, ékesség. 
Yankees, csűfaeve az éjszakámén ka iáknak, Zogoybi, szerencsétlen. 

I 

ű&i.}&%,. • 
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