
ÚTIRAJZOK 
ÉS 

TANULMANYOK 

IRTA: 

L)5 J ASZ AI REZSŐ. 

KÜLÖN LENYOMAT A SZEGEDI VÁROSI FŐGYMNASIUM 1900-1901. ÉVI ISKOLAI ÉRTESÍTŐJÉBŐL. 

S Z E G E D . 

NYOMATOTT ENGEL LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 

1901. 

V 



Ú T I R A J Z O K 
ÉS 

TANULMÁNYOK. 
F I G Y E L M E Z T E T É S . 

Amennyi ken a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
egy hónapig terjedhető elzárással büntetendő, 
aki közgyűjteményben őrzött kéziratot, könyvet 
vagy más tárgyat eltulajdonítás szándéka nél-
kül, de a kikölcsönzés tekintetében meghatáro-
zott szabályok megszegésével elvisz vagy a sza 
bályszerűen kikölcsönzött kéziratot, könyvei 
vagy más tárgyat a kikölcsönzésre megszabott 
határidő letelte után felhívás ellenére sem szol-
gáltatja vissza. (1929:XI. t.-c. 46. §.) 
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llúzióknak rabja az ember. Ezek ragadják magukkal egész életén 
körösztül ellenálhatatlanul. Néha megmaradnak pompázó külsejükben, 
máskor szertefoszlanak sivár mivoltukban. Elcsábítják az embert 

jjj messze idegenbe. Elszakítják mindenkitől, kihez szíve-lelke tapad. 
Rózsát vetnek a szenny mellé; mentő szigonyt a vihar mellé. Az erős fénybe 
homályt, a homályba fénysugárt kevernek. Ha mindig az igazság útján halad-
nának, mint ritka fölhő gyönge szélre szertefoszlanának. De, mert elpusztíthatat-
lanok, csendes légben újra tömörülnek. Egy helyébe száz uj nő, mint vérében 
a hydrafő. Emberrel születtek, emberrel vesznek el. Csábító erejökön nem uralg 
tér s idő. A kit megragadtak, az hozzájuk ragad. Viszik magukkal. A csalódást 
reménynyel vigasztalják s a csalódott újra hisz. 

Illúziók ragadtak meg engem is, hogy nyugalomnak szánt szünidőmet 
fárasztó bolyongásnak áldozzam. Az a közösen közös vágya az embernek, hogy 
lásson idegen világot, más embereket, a művelődésnek változatos fokait és végső 
elemzésben sokféle ruhába bujt egyformaságot. Mert az ember lényegében egy-
forma marad. Erények és bűnök nem hagyják el. Csak alakjuk és fokozatuk más 
és más. Ez pedig már maga is tanulság. A ki sokat látott, annak látóköre meg-
növekedett. Észreveheti a kicsinyest ott, hol előbb nagyságról ábrándozott; s a 
nagyot ott, hol az elfeledve hever. Tanul önmaga, de tanít másokat is. Ezért 
mond egyidőre búcsút hazájának az utas, hogy rész szerint maga is okuljon, 
rész szerint másokat is okítson. 

Hogy papírra vetem tapasztalataim és tanulmányaim eredményét, annak 
oka kettős. 

Az ember, midőn nagyobb útról hazatér, hirtelenében önmagának sem tud 
számot adni a látottak és tapasztaltakról. Emlékezetében a dolgok és azok körül-
ményei összekúszálódnak. Lényeges jegyeiket felcseréli vagy azokra éppenséggel 
nem tud visszaemlékezni. Hogy az emlékezetbe mindezek mélyen bevésődjenek, 
ahhoz még nem elegendő csupán az érdeklődés, bár bizonyos, hogy a mi érdekli 
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az embert, az ragad is, mint pehely a posztóhoz. Idő is szükséges hozzá, hogy az 
ember a látottakat jóformán megemészsze. Meg sok idő szükséges hozzá, mert 
az agynak is csak úgy meg kell pihennie, mint a gyomornak. Folytonos 
recipiálás ép oly lehetetlen, mint folytonos emésztés. Minél többet és többet 
látunk, annál jobban van megterhelve emlékezetünk. Az uj képeknek ki kell 
szorítaniok a régieket, hogy helyet kapjanak. Nagyon kevés az olyan agy, mint 
Napoleoné volt. Ő mondotta agyáról, hogy az olyan, mint egy végtelen sok 
fiókkal ellátott szekrény. Amit meg akar jegyezni, azt egy fiókba zárja s bármikor 
van rá szüksége, előhúzza onnan, mert az el nem veszett, a mi abba belekerült. 

Hogy az emlékezés fogyatékosságán segítsen az ember, ezért kell jegyeznie 
útközben, még pedig sokat, egész az aprólékosságig, mert sokszor csekélyes 
körülmények fontos dolgokat juttatnak eszünkbe. Ezért kell magát ellátnia fény-
képpel, hogy a látottak reprodukálása magát az eredetit elevenítse föl. Ezért kell 
beszereznie jó térképeket és útikönyveket, hogy tájékozást szerezzen belőlük oly 
dolgokról, melyeket másutt meg nem lel, vagy a melyeknek hitelességére nézve a 
ciceronékban meg nem bízhat. 

így tettem magam is. Csakis így sikerül valamennyire elérnem azt a czélt, 
melyet magam elé tűztem. Megemésztem most azt a táplálékot, melyet a múltban 
magamhoz vettem. Magam elé varázsolom, megelevenítem a hozott képekből, 
jegyzetekből és más egyéb segédeszközökből. Csak most tudom igazán méltá-
nyolni a látottakat, midőn azok a higgadt szemlélődés, a nyugodt visszaemlékezés 
hálóján átszűrődnek. Nem írom le per longum et latum a látottakat, mert a 
hosszas leírások csak türelmét szegik az olvasónak. Nem festem le mindenfelé 
a természet szépségeit vagy különlegességeit, mert a természeti leírások vagy 
banálisan pompázok s akkor nevetségesek, vagy egyszerűségüknél fogva egy-
hangúak és unalmasak. Egyébként a földrajzok már régen elvégezték ezt a 
munkát. Inkább arra igyekszem, hogy a helyeknek és dolgoknak lényegét, tör-
ténetét, jellegzetes sajátosságait tüntessem ki; megjeleljem helyüket, melyet az 
emberi művelődésben elfoglalnak ; reflexiókat és reminiscentiákat fűzzek hozzájuk ; 
a megismert népeknek ethnografiai kiválóságait, egyéni sajátságait és jellemvonásait 
rajzoljam meg; kijeleljem a helyet, melyet a műveltség és morál birodalmában 
elfoglalnak; vázoljam azon műremekeknek mivoltát, melyeket századok munkája 
teremtett meg az építészet, szobrászat vagy festészet terén s a melyek hatalmas 
erejű mágnesei városoknak és országoknak; vagy a jelenkor műveltségének és 
művészetének azon subjectumait, melyekkel a világ most mutatkozott be a párisi 
nagy világversenyben. 

A míg ezzel a módszerrel most emésztem meg a felvett táplálékot, viszont 
egy másik nemes czélnak is óhajtok szolgálatot tenni. Tanítványaimnak adok 
oktatást most már azon a módon, a mint én magam láttam és vizsgáltam mindazt, 
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mit idáig ők is és magam is csak mások relácziójából ismertünk meg. 
Történelmi és földrajzi oktatásaimnak kiegészítése ez a dolgozat. Még egyszer 
és immáron más szemmel nézzük meg azt, mit így látnunk mostanig nem 
lehetett. Ama fontos paedagogiai elvnek: „non multa sed multum," mely az 
iskolai tanításban oly eredményes, éppen az ellenkezőjét követem most. Sokfélét 
nyújtok, de egyről nem sokat. Varietas delectat. Élvezve, észrevétlenül tanuljanak 
ifjaink és ne gondoljanak most az iskola padjaira vagy a kathedrára. Ha feléb-
resztem kedvüket a hasznos tanulmányutakhoz, az eredmény teljesen meg fog 
nyugtatni. Legyünk soviniszták nemzeti önérzetünk és kultúránkban, de ne zár-
kózzunk szük hazánk falai mögé, gyűlölve mindent, a mi idegen és csak azért, 
mert idegen. Tanulni nem szégyen még attól sem, a ki ellenségünk. Inkább azon 
kell lennünk, hogy túllépve országunk határait, megismertessük magunkat az 
idegenben is, eloszlassuk azt a sok tájékozatlanságot, melyben még művelt 
emberek is vannak hazánkat illetőleg. Mutassuk meg, hogy nem Magyarország 
nyugati határa Ázsiának. 

így leszen élvezetessé az ú t ; így merít belőle tanulságot az utas; így 
teljesít hazafias missiót. 

Ez volt a mi czélunk is, midőn K. L. nagykanizsai kollegámmal útnak 
indultunk. Erőnk volt a barátság, mely egy akarattá izmosult; önérzetünk a 
magyar hazafiság, melyet fennen hirdettünk; nyugodalmunk a türelem, melylyel 
oly sok mérget megemésztettünk; bizodalmunk és mindenünk az Istenben való 
hit, ki megvédett minden veszedelemtől. 

Az itt következő rajzoknak és tanulmányoknak nagy része már napilapok és 
folyóiratokban — mint: Magyar Szemle, Szegedi Napló, Barsi Ellenőr — megjelent. 
Összegyűjtve, átdolgozva és ujakkal bővítve nyújtom most azokat egy dolgozatban 
tanítványaimnak és mindenkinek, ki idegen országok és népek iránt érdeklődik. 

Ausztriát és annak városait csak futólagosan említem. Hiszen Bécs 
sokkal ismeretesebb, semhogy beszélni kelljen róla; míg Linz sokkal csekélyebb, 
semhogy érdemes volna róla beszélni. így vagyunk jobbadán a többivel is. De 
meg nevetséges fáradságot végeznék, mikor oly munka áll rendelkezésünkre, az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, mely minden kívánalmat túlontúl 
kielégít. Németországgal kezdem és Svájzzal végzem be. 

Munkámat, miként Juvenális, csak egy kéréssel adom át az olvasóknak: 

„Periturae parcite chartae!" 



REGENSBURG—WALIIALLA. 

[a valaki egy stagnáló, igazán középkori várost akar látni, az tekintse 
meg Regensburg városát. Ott fekszik Felső-Pfalz bajor kerületében 
a Duna jobb partján, a Régen folyó torkolatánál. Igaz, hogy van 
elég gyárkéménye és templomtornya, vannak iskolái és csillagvizs-

gálója, de ez mind csak ezüst gomb a kopott dolmányon, bokréta a darócz 
ruhán. 

Ez a város ezer év alatt keveset változott külsejében. Hídja, mely a várost 
a szomszédos Stadtamhoffal köti össze, a tizenkettedik századból való. De meg is 
látszik rajta. Mintha nem mertek volna azóta hozzányúlni, nehogy régiségét meg-
szentségtelenítsék. Úgy gondolkoztak, mint a mi jó máramarosi cziviseink, kik 
városukat nem akarták kikövezni, mert a szent bibliában azt olvasták, hogy 
átok legyen azon, ki a régi követ megbontja. Még a cordobai Tarján híd sem 
rozogább. Házai olyanok, mint négy-ötszáz évvel ezelőtt. Meszelés, díszítés szóba 
sem jön. Legfeljebb a hulló vakolatot pótolják. Meg a fedélcserepet. Csak úgy 
hajladoznak a háztetők a hármasan rakott cserép súlya alatt. Ujat nem raknak; 
ahol törik, a fölé egy másikat tesznek. És ezek az emberek nem félnek, hogy 
rájuk szakad a tető. A tulajdonosok ma is azt a nevet viselik, melyet száz és 
száz évvel viseltek ősapáik. Csak a tulajdonos változott, a ezímer vagy a czégér 
egy. Ujabb építkezésnek gyér a nyoma. Utczaszabályozás ismeretlen fogalom. 

Azért csodálatosan szűkek, rendezetlenek. Az idegen félve megy el rajtuk, 
mert a magas rozoga házak csaknem egymásra borulnak. Nap nem éri soha az 
ily utczába szorult lakásokat, azért nyáron igen hűsek, de meg is kell ezt fizetni 
bomlasztó levegő és undorító bűz árán. Megkopott, penészszel bevont régiség ez 
a város. Olyan Hamupipőke a gondosan fésült, szépen öltöztetett német városok 



9 

közt, kit nem gondoz senki. Piszokban kéjelgő Diogenes a szalonkabátos német 
filozófusok közt. 

Pedig lakossága megközelíti a negyvenezret, vidéke termékeny, ipara fej-
lett. Terjeszkedik határokban, növekszik anyagban, csak a színe színtelen, nézése 
kellemetlen. Olyan, mint a penészgomba. 

Pedig nevezetes tradicziók fűződnek történetéhez. Már a rómaiak felismerek 
helyzetének fontosságát s azért kereskedelmi középpontjukká tették a Castra 
Reginát. Majd a bajor Agilolfing fejedelmi családnak lett a fővárosa. A tizen-
negyedik száztól a tizenötödik százig Délnémetországnak nem volt nevezetesebb 
városa nálánál. A tizenhetedik száztól egész a jelen száz hajnaláig itt tartották 
a német birodalmi gyűléseket. 

Csalogató csillag volt ez a város a mi őseink előtt is. 
A kalandos hadjáratoknak egyik czélpontja, mert sok vala kincse s nagy 

vala gazdagsága. De itt is hullott le a magyarok szerencsecsillaga. Augsburgnál 
foglyul ejtett magyarok közül ide hurczolták a három legjobb magyar vezért: 
Lehelt, Bulcsut és Surt. Bitóra Ítélték. A leggyalázatosabb halálra, mely hőst 
érhet. Nem is szenvedhette el a gyalázatot a Képes Krónika írója. Megboszulta 
magát legaláb írásban. Úgy írja, hogy Konrád császár (pedig Nagy Ottó a 
császár) megengedte Lehelnek, hogy kürtjébe utoljára fujhasson. Lehel e kürttel 
úgy vágta fejbe Konrádot, hogy az szörnyet halt. Úgy szerettem volna megkeresni 
a helyet, hol három nagy vezérünk bitóhalált halt; úgy szerettem volna meg-
ölelni a rögöt, melynek minden porszeme oly drága volna nekünk; de emlék 
nem őrzi e helyet, hagyomány nem beszél róla; csak a mi szívünk dobbanását 
nem akasztja meg az idő, csak a mi hagyományunk nem felejti el a regens-
burgi gyalázatot. 

De ne hagyjuk figyelmen kívül nyilvános épületeit sem. Az ezüst gomb a 
kopott dolmányon nagyon kiáltoz. 

Ilyen a régi nagy városháza. Ez a bizarrul szabálytalan épület, melyre két 
század munkája nyomta rá bélyegét, a tizennegyedik és tizenhetedik századból való. 
Csúnya vörös színre mázolt, mint minden ház Bajorországban. S a mi a fő, mind 
emeletes, fölfelé tör, hegyes szögben végződik, alulról fölfelé folyton kevesbedő 
ablakkal, legtetején egyablakos padlásszoba, vagy talán galambdúcz, ahogy tet-
szik. A fő, hogy emeletes legyen. Ilyenek a parasztházak is; viskók, de emele-
tesek. Csak a bakterházak földszintesek, de kárpótlásul oly czifra vörösek, mint 
kis helyeken nálunk a vágóhidak, vagy a mészárszékek. A modern házakat is 
ebben az ó-germán-stilben építik. Világért sem engednek a régiségből. A mi 
régi, becsesebb mint az uj. Egy ily régi ház falán olvastuk négy versszakos 
ékes német rigmusokban, hogy ebben a házban csókolta meg először V. Károly 
német császár Barbara kisasszonyt, ki viszonzásul Don Jüannal, a lepantói hőssel 
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ajándékozta meg. Kissé pikáns bajor kedélyeskedés, túlontúl konfidens. Furcsa 
kegyelet az, melyik vetkőztet ahelyett, hogy takargatna. 

Templomai közül igen szép a gótstilű sz. Péter templom, mely közel 
háromszáz évig épült. Dómja igen szép kivitelű, gót izlésű, merészen magas, de 
bántja az összhatást, hogy boltozata román módra félkörbe hajlik; chórust, orgonát 
nem látni sehol; belül a templomban a bejáratnál egy tizenöt méternyire mélyen 
fekvő, kereken járó kútja van. Innen húzzák a szentelt vizet. Speczialitás. 

Hagyjuk itt most a régiségek városát s tekintsük meg a tőle tíz kilo-
méternyire fekvő Walhallát. 

* * * 

Mi a Walhalla ? 
A Walhalla a germán mithológiában az elesett hősök hazája. Gyönyörű 

palota, melynek minden porczikája csillogó arany s oly magas, hogy boltozatát 
szem meg nem látja. Asenheim fővárosában Asgardban, az istenek székhelyén 
épült. Kapuján csak az léphet be, kit Heimdall bebocsát a Bifröst szivárvány-
hídon. Heimdall éber ő r ; meglát mindent, meghall mindent. Még a fűnek s a 
juhgyapjúnak a növését is hallja. Mást nem ereszt a szivárványhídra csak Istent 
és hősöket, kik remegés nélkül mentek a harczba s mosolyogva haltak meg. 

A boldogság, mely a hősöknek osztályrésze, páratlan. Csodaszép Walkyrok 
vezetik fel őket Freya vezérük elé; a szerelem, a szépség istennője elé, ki 
üdítő itallal fogadja a fáradt harczosokat. Walkyrok, miként a mohamedán 
Hurik édesítik meg túlvilági éltüket. Ök szolgálják fel az isteni ételeket; ők 
töltögetik tele serlegeiket üdvözítő itallal, habzó méhserrel. Heidrun kecskének 
nektárédes tejével; ők támasztják uj életre az elesetteket forró csókjaikkal. Fegy-
veresen száguldanak paripáikon, mint Hippolite amazonjai s a csatamező felett 
úgy lebegnek, mint madár az erdő fölött. Lovaik sörényéről harmat csepeg a 
völgyekbe, mely üdíti a szép virágot; jégeső a hegyekre, mely megfagyasztja a 
lombot. Isteni versenyek és lakomák nélkül oly unalmasak volnának; vidám 
kaczagásuktól zeng a kristálypalota, mint az üvegharang. S az Einheriarok, a 
borzalom hősei, oly vidámak, oly boldogok mellettük, midőn elfáradva a verse-
nyekben, hűs itallal üdítik fel őket. És ez így van és így lesz mindaddig, míg 
az „Istenek alkonya," a Götterdämmerung be nem köszönt. Akkor majd fegy-
verbe állanak Walhalla hősei, hogy Wotant segítsék diadalra s uj, örök boldog-
ságot kezdjenek. 

A germánok nagyjainak, hőseinek hazája a bajor Walhalla is. Pantheonja 
mindazoknak, kik eszméket dobtak az emberiség közé, hogy ez azokat feldolgozza : 
kik irányt' szabtak a német nemzet művelődéstörténetében; kik szóvivő, prófétái 
voltak koruknak; hangos visszhangjai koruk vágyódásának és reményének, eré-



11 

nyeinek és szenvedélyeinek; hősök, hadvezérek, vallásalapítók, költők, szónokok, 
tudósok, feltalálók. 

E nagyságok emlékének szentelte I. Lajos bajor király a Walhallát. A 
német nagyságot s a német dicsőséget jelképezte e hatalmas építménynyel. 

Uralkodása mozgalmas volt és politikában szövevényes. De maradt ideje 
és alkalma arra is, hogy fővárosát a német műveltség központjává tegye. Mün-
chent ő tette azzá, a mi. Lelkes barátja a tudománynak, rajongó híve a szép-
művészeteknek. Van szíve s van érzéke minden szép iránt. Lola Montezt, a 
gyönyörű spanyol tánczosnőt úgy szerette, hogy odaadta érte koronáját. A 
művészetet úgy szerette, hogy feláldozta érte millióit. De pazarlása nem volt esz-
telenség. A római császárság pénzarisztokratái páváknak és csalogányoknak oszlop-
csarnokot, szökőkútat, palotákat emeltek; ő a germán nagyságot glorifikálta 
díszes Walhallájával. Chufu fáraó negyven éven át százezer emberrel építette 
csodanagy gúláját, hogy saját porhüvelyének méltó helye legyen ; ő millióit áldozza 
föl, hogy a germán nemzet nagy szellemeinek méltó Pantheont emelhessen. 

Maga a gondolat, hogy a Walhallát felépítse minden germánnak büszkesé-
gére, megkapó. De hogy éppen ide helyezze, ahol ma áll, nagyon is excentrikus 

Másfél óráig döczög a minden viczinálisnál lassabban haladó kis vonat, 
míg Regensburgtól Walhalláig ér. Maga az épület magas domboldalban fekszik, 
egyedül, némán, fenségesen. Uralkodik a vidék fölött. Lábainál a Duna kanyargó 
völgye, pázsitos síkság, körülötte váltakozó dombok, csendes erdő, illatos levegő. 
Méltó helye a germán géniusznak; csendes palotája a nagyok szellemének, kik 
uralkodnak anélkül, hogy parancsolnának s kik parancsolnak anélkül, hogy 
szólnának. Kétszázötven lépcső próbálja ki lábizmainkat, míg elérjük czélunkat. 
Irigykedve gondolunk azokra a gúlamászókra, kiket jámbor beduinok néhány 
baksisért emelnek, tolnak, taszítanak a gúla csúcsáig. Mily szívesen leolvasnák 
azt a pár baksist itt is, ha felsegítenének a fárasztó úton. Végre elértük czélunkat. 
Miután lihegő tüdőnk s gyorsan ütő vérünk megpihent, széttekintünk a messze-
ségbe. Alattunk régi jó ismerősünk, a Duna hömpölygeti habjait, körülötte 
smaragdszínű bársonyként terülnek el a szántóföldek, a rétek s legelők, oldalt, 
fenyvesek közt kis falvak, mint madárfészkek elhelyezve a zöld galyak közt, 
melyek sárgás aranyban fognak fényleni, ha a nap nyugodni tér s az esti pir 
szétteríti fátylát. Minden oly csendes, oly magasztos. Semmi hang közelből vagy 
távolból. Belépünk. Az őr némán mutat a papucsokra, melyeket fel kell húznunk, 
hogy a drága márványt, melyeket taposnunk kell, össze ne karczoljuk. 

Nem tudjuk, melyik érzelem ragad meg jobban, a megihletett áhítat-e a 
szellemóriások e kriptájában, vagy a csodálkozás érzete-e a mérhetetlen drágaság 
és pompa fölött? Valóságos márványpalota. Alapzata legfinomabb márvány-
mozaik, oldalfalai a legszebb, a legtarkább márványfalak. Tetőzete s oldaldíszítései 
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vastag, igaz aranyozás, mely azúrkék ornamentikájával meglepő hatást gyakorol. 
Padlózatán olvassuk, hogy 1830. okt. 18-án tették le az alapkövet s Klenze 
terve szerint épitve 1842. okt. 18-án fejezték be. Szemben a bejárattal áll 1890. 
óta a nagy Mecenasnak I. Lajos bajor királynak szobra, melyet a nemzeti kegyelet 
helyezett ide. Oldalt a falak mellett vagy falba illő állványokon pihennek a ger-
mán nagyságok márványszobrai. Úgy szeretné a szemlélő, ha ez a fényes 
palota az emberiség összes lángelméinek a lakhelye volna, de mikor ez csak 
a germán dicsőségnek aposztrofálása. Mert sok itt a név, a melyről nem is hal-
lottunk s csak a német sovinizmus ismeri érdemeiket, csak ez ismeri nagy-
ságukat. Gáncs nem érheti ezért Lajost, mert csak a német nagyságot dicsőíti. 

Búcsút mondunk. Még egyszer megcsodáljuk a fényt és pompát, mely 
három millió márkát emésztett meg, még egyszer megcsodáljuk kivitelének nemes 
egyszerűségét, mert csak oly egyszerű és mégis fenséges, mint minden görög 
templom; csak oly nagy, mint Theseus temploma, vagy a Parthenon — s fájó 
szívvel gondolunk a mi multunk nagyjaira, kiknek nem jutott ily fényes Pantheon 
pihenőül, kiknek emléke csak megfakult írások lapjain s a nemzeti köztudalomban 
él. A magyar nemzeti nagyság és dicsőség is megérdemelne ily örök emléket. 
Megérdemelné, mert be tudná népesíteni nagyjaival. 

• 

L . 



NÜRNBERG ÉS A NÜRNBERGI 

KINZÓKAMRA. 

Özép-Frankban, a Pegnitz mellett fekszik Bajorország legnagyobb 
kereskedővárosa: Nürnberg. Minden tekintetben a spcczialitások 
városa. Mézeskalácsait csak rövidárúi és játékszerei múlják fölül. 
Az építészet, a festészet s a fametszés remekeit még az oly híres 

germán nemzeti muzeum sem homályosítja el. A magyar Ajtósról elszármazott 
Dürer itt élte életének legszebb napjait. Vischer itt alkotta meg remekét, sz. 
Sebaldusnak bronz síremlékét. Behaim itt állította fel a világ legszebb kútját a 
Schöner Brunnent. Az a sziporkázó eszű varga, Hans Sachs itt kedélyeskedett 
sokat a Bratwurstglökleinban csizmafoltozás vagy drámaírásban kifáradva. Itt 
készítette meg tojásalakban az első zsebórát Hele Péter, világhírt szerezve a 
nürnbergi tojásnak. Itt találta föl Harsdörfer a híres nürnbergi tölcsért, azt a 
tanmódszert, mely megkíméli a tanulót minden fáradságtól s megfosztja minden 
önállóságától. Ez a város egy darab modernizált középkor. Erőssége a Hohen-
zollernek ősi fészke, egy darab a legsötétebb középkorból. Itt a bajor kedélyesség 
barátságosan tekint az idegenre; játszi, gyermekes örömmel mutogat meg min-
dent, mi nevezetes és szép; nevetve, tréfálözva beszél régi és uj dolgairól s 
nem gőgös, nem pöffeszkedő, mint az északi német, aki — mint Heine csip-
kedi — elnyelte azt a botot, melylyel a francziák verték. Ez van a gyomrában, 
ezért hordja oly fennen fejét. Egyébként a bajor kedélyességnek is van oly 
erősítő szere, mely másfelé sem veszti el hatását, az ital. Az az ötmilliónyolcz-
százezer főből álló lakosság évente nyolczmillió akó sört fogyaszt. Pedig a 
gyermekeket, a nőket, a betegeket, az öregeket bizonyos fokig nem szabad 
számba venni. 
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A népnek a modora durva, kíméletlen. Hite mély, pietistikus, babonás. 
Természete fecsegő, veszekedő, mit iszákossága növel. Családi élete azért boldog 
s szorgalma példaszerű, mit kifejtett ipara bizonyít. Kedélyhangulata ábrándozó, 
könnyen hevülő és lelkesedő, sokszor rajongó, Németország ábrándozó poétáinak 
és utópista államférfiainak legnagyobb része délnémet. 

Hazáját szereti, kész érte mindenre. Származására, történetére, hatalmi 
nagyságára büszke. Megbecsül mindent, mi régi történetével összefüggésben van. 
Elhelyezi muzeumaiban az olyan dolgot is, melyek nem válnak nagy dicsőségére. 
Szolgálja, táplálja történelmét; föntartja művelődésének anyagát oly aprólékos-
ságban, amire csak a pepecsélő német képes. 

Középkori művelődésének megkapó emléke az ősi Zollern fészek, a nürn-
bergi vár. Magas hegyen épült, melybe fáradt testtel, reszkető inakkal lép a 
szemlélő s amelyből fáradt lélekkel, tépelődő gondolatokkal jut ki, mert amit ott 
látott, meglepő, megrázó, izgató, borzasztó. 

Itt van összegyűjtve Németország középkori és újkori igazságszolgáltatásának 
minden emléke, minden eszköze. Itt van a nürnbergi kinzókamara. 

* * * 

Hogy a középkor igazságszolgáltatása durva vala és kegyetlen, tény. Mi 
sem voltunk galambok vagy bárányok. De hogy a birói Ítélkezések a bünteté-
seknek csak ily nagy mennyiségű, ily raffiniált, ily ördögi eszközeivel tudták 
szolgálni Juszticzia istenasszonyt, az bámulatba ejtő. 

A kisebb vétségek enyhébb büntetésben részesültek ugyan, de czéljukat 
sohasem tévesztették. Nevetségessé tenni a világ előtt a vétkest, hogy mindenki 
kaczagjon fölötte és okuljon maga is. 

A czivakodó Xantippékat kivezették a piaczra s ott mindenkinek mulatta-
tására egy üres pléhtálat kellett lassankint kikanalazniok csendben, szó nélkül. 
Ez volt az úgynevezett „nyakhegedü." Huszonhárom példányban maradt meg. 
Azok, a kik túlságosan czifrálkodtak, kenték-fenték magukat, ékszerektől alig 
látszott fülük, nyakuk, kezük — büntetésből vas nyakravalót kaptak s azzal kellett 
végigsétálniok a piaczon. A hűtlen asszonyra pedig nadrágtartót akasztottak s 
ezt kellett hordaniok kitűzött időn belül. A büntetéseket pedig ki kellett állania 
mindenkinek, nem tehette meg senki, hogy otthon marad, elrejtőzik a világ elől. 
A leányoknak, kik erényüket elvesztették, szalmakoszorút tettek a fejére. Kik 
mindennek daczára nem javultak meg, egy ugró helyzetű kecskebakot kellett 
körülhordozniok. 

Vigyáztak arra, hogy minden mesterember tisztességes munkát készítsen. 
A pék, ha kelleténél kisebb kenyeret sütött, pékcsapdába került. A többi vétkes, 
mesterember vagy szégyenálarczot viselt, vagy köpenyt, rajta reprodukálva a bűnt, 



mely miatt bűnhődik; vagy pellengértáblát a nyakán. A szenvedélyes kártyások 
koczkajátékosok és dohányzók játékkártyát, koczkát, vagy pipát hordtak nyakukon. 
A rossz zenészek szégyenflótát. 

Mindez ma már nevetséges, abszurdum. Pedig ebben az időben igen 
hatásos módszer volt a vétkes nyilvános megbüntetésére, hatásos példa minden-
kinek, hogy hasonló vétkektől tartózkodjék. De sokan hordanának ma is ily 
czifra nyakravalókat s nagyon bajos volna megmondani, melyikből többen ? 

Az igazi kínzóeszközök, melyekkel rendszerint halálig kínozták az elitéltet, 
nagy mennyiségben és borzadályt keltő változatosságban maradtak fenn. Száj-
kosarak vasból, hogy a kinzott ne kiálthasson; hüvelykcsavarok, kengyelek a 
lábak becsiptetésére és összeszorítására; kézszorítók, vasból való nyelvtépők és 
szemkitolók; kínzópadok, kinzószékek; az úgynevezett spanyol szamár, melynek 
hegyes hátán ülve az elitélt, lábaira igen nehéz súlyokat akasztottak. Egy kínzó-
szék kétezer hegyes szeggel kiverve. Az elitélt mezítelen testtel ült bele s hosz-
szabb ideig ezen az ördögi trónuson kínlódott. Vagy kínzóbölcsőbe fektették, 
mely szögekkel volt kiverve s ebben ringatták. Spanyol csizmák vasból, melyeket 
csavarokkal szorítottak össze, tönkretevén a lábikrákat. Kinzófogók a bőr s az 
izmok szétmarczangolására; úgynevezett pókok, melyekkel a nők mellét tépdesték 
darabonkint. Vasseprők, melyekkel a vétkest ütlegelve kiűzték a városból vagy 
az országból. Kanalak, szurok és ólomolvasztáshoz, mit fülbe, szájba öntöttek; 
széntartók és fujtatok a fogók izzítására. Kinzóostorok és ővek az érzéki vágyak 
elfojtására. Boszorkányégető vasak s azoknak mindennemű varázseszközei. Bárd 
és pallos a fejvételhez. Van itt egy pallos, a melylyel négy bakó nyolczszáz 
embert fejezett le. Akasztókampók, akasztócsavarok és akasztókötelek; hóhér- és 
bakókések, melyekkel a kezeket, a lábakat vagy az ujjakat szokták levágni. Két 
állvány két kerékkel a kerékbetörés rettentő kínjaihoz. Métermázsa nehézségű 
kinzópánczél; nyakgyűrük és lánczok. Képe a kínzások mindezen nemeinek, 
arczképei a kínzottaknak, a rablók és gyilkosoknak, az emberiség szörnyeinek, 
forradalmároknak és merénylőknek. 

A legérdekesebb s a legfélelmetesebb kínzó eszköz a „vasszűz." Emberalakú 
s nagyságú ketté nyíló burkolat, melynek belseje igen nagy számú vastag 
vasszegekkel van kiverve. A fej helyén két hatalmas szeg, melyek az áldozat 
szemét fúrták ki, a többi a testét szurkálta össze, midőn összecsukták két felét. 
Erre egy tizennyolcz lábnyi mélyen fekvő gépbe zuhant, mely testét összeaprítá, 
s egy csatornába dobta, melyen a Pegnitz folyóba jutott. A boltozaton függ a 
lámpa, mely e rettenetes kivégzéshez gyér világosságot adott. Fekete fatábla 
arany felírással jelzi a szörnyű hely fontosságát: „Atris patratis sunt atra theatra 
parata." „Sötét tetteknek sötét színpadok készültek." A terem egyik sarkában van 
egy ketrecz, az úgynevezett „ágy," melyben az áldozat utolsó éjszakáját aluvá. Üveg 
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alatt egy írott imádság, „sz. Kálmán áldása," melyet az elítélt fogságában imád-
kozott s melynek erejétől megszabadulását reményié. E sötét emlékű teremben 
vannak még elhelyezve skarlátpiros színű ruhái a bakónak, rézasztalok a kín-
zások számára és hóhérszékek. 

Egy kisebb fülkében van Nürnberg városa nagy ellenségének, a leghíresebb 
rablók egyikének fából faragott mellszobra. Neve Eppelein von Gallingen, a nép 
nyelvén Eppala. Nem ismeretlen a történelemben. Alattomos, bátorságban, vak-
merőségben és kegyetlenségben fölülmúlhatatlan. Fövege, ruhája, fegyverzete az, 
melyben gonoszságait végzé. A régi fegyvereknek, képeknek, iparczikkek és 
kényelmi czikkeknek egész sorozatát nyújtja még a többi fülke. 

íme egy kis korkép a középkor igazságszolgáltatásából. íme sötét emlékű 
eszközei a kegyetlen Juszticziának. Ezer számra felhalmozva az ősi Zollern 
fészekben. Kegyetlen emlék, megdöbbentő látványosság, lélekháborító szórakozás. 

De ne vessünk követ Germániára. így volt ez másutt is. így volt ez nálunk 
is. Csakhogy e pokoli dicsőség nem minket illet, hanem azon vérszopókat, kik 
mint Spankan, Kobb, Spork, kivált Karaffa, maguk szegezték a bitóra emléküket, 
melyről soha senki sem veszi le azt. Az eperjesi vésztörvényszék rémtettei nem 
ismeretlenek. Nemzeti muzeumunk őrzi Karaffa kegyetlenségeinek egy lajstromát, 
melyeket Debreczenben követett el. így Barta Imre városi ügyésznek kilencz 
kinzás után lábikráit verték le úgy, hogy csak az inak maradtak meg lábain. 
Szabó Istvánra tüzet szórtak s lassan égették. Szabó Boldizsárnak lábai körmeit 
feszegették le. Szeli Istvánnak a kézujjait fürészelték le. Bátori Jánosnak ujja-
közeit vasvesszővel hegedülték stb. Az átkos emlékű csejthei Báthory Erzsébet, 
Nádasdy Ferencz felesége, ki a kínzásban lelte minden gyönyörűségét, perversus 
ösztöneinek állatias kielégítést, háromszáz leányt és asszonyt ölt meg ily válo-
gatott kínzásokkal. 

Az igazságszolgáltatás azóta egészen átalakult. A kegyetlen büntetések már 
csak a múltnak sötét emlékei. A büntetés ma egy: a szabadságvesztés. Vívmánya 
a humanizmusnak. Csakhogy ez is már a túlzásba esett. A rablógyilkosok ma 
már csak nyugalomra térnek, hogy uj erőt merítsenek. A királygyilkosok ma-
holnap szabadon járnak, feltételes szabadságban. Ugyan melyik módszer volt 
hatásosabb? Az első. Melyik a humánusabb? A második. De szertelenségben 
mozog mindkettő. Pedig az igazság mindig a középúton halad. 



p ^ S E E ^ g z utas, kit száguldó sebességű vonatok röpítenek nyugat felé s ki 
vágyva vágy megcsodálni a gót építőművészet utolérhetetlenségét, a 
kölni dómot s benne imádni a Végtelent, — Mainznál rendszerint 

M r ^ ^ M hajóra száll, hogy kilencz órai csöndes pihenésben végig élvezze 
a Rajna magasztalt szépségeit. 

Bizonyos aggódó kíváncsisággal tekintettem e szépségek elé; s fájt volna, 
ha szebbnek kellett volna mondanom a mi megragadó Al-Dunánknál. Mert igazi 
folyómentén látható szépség voltaképen e kettő van Európában. 

Nyugodt, csöndes fönséggel hömpölyögted habjait Rhenus; míg zordon, 
mogorva testvére, a vén Danubius zúg és háborog, mintha dühét csak fokozná, 
hogy bár kietlen sziklák közé menekült, a nyugtalan emberek itt is fölkeresik. 
Rhenus pedig nyugodt, nyájas, derülten tekint a partok felé, hol kendőlebegtetés 
üdvözli, hol szorgalmas népe fáradt tagokkal, izzadt orczával műveli meg a 
sziklás talajt, megköti a rohanó vízár ellen kis szaggatott falakkal a földet, mert 
zamatot s erőt ad ez a szeszélyes talaj a tőkének s a szőlőnek. 

Mosolyogva köszönti régi ismerőseit, elpusztult lovagvárak megrongált falait, 
kegyetlen rablófészkek földúlt köveit, honnan egykor bőven kapta meg jutalékát 
húsban és vérben, midőn a rablólovag kifosztá a gazdag utast s ide hurczolta 
áldozatát, hogy álmát se zavarja- többé. De az emberi kéz nem hagyta haszná-
latlanul e várak legtöbbjét. 

Régi falaira ujakat emelt, a múltra a jelent helyezte. Hídját nem vontatják 
föl többé; bájos lovagúrnők és leányzók nem mennek többé izgató solymá-
szatra; érzelgős trubadurok szerelmi epekedése, lágy dala nem zavarja meg az 
éj csöndjét; itt ma már minden modern, csak az alap a régi, az emlékezés 
nem múlik. 

• 
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Mindkét oldalon tovarohanó vonat játszik bújósdit a lépten-nyomon 
előtűnő alagutakban, odább országúton döczögő szekérről, siető hintóról leng a 
kendő és ez olyan kedves, oly pátriárkális. Mintha a vízen jobban szeretnék 
egymást az emberek; köszöntik egymást az ismeretlenek is, míg az utcza köve-
zetén mogorván sietnek el egymás mellett. 

Helyenkint piros hordók jelzik a hajó útját, mert sebes folyása sok 
piszokkal rakja meg fenekét, miért is folyton kotorni kell azt. Itt-ott sziklák emel-
kednek ki a vízből, mint kíváncsi najádok csalogatva az utast, majd eltűnve a 
hajóverte hullámokban. 

Szép ez a Rajna, nagyon szép. De talán nagyon is egyforma, nagyon is 
csöndes. Inkább a történelmi emlékezést kelti föl, a reminiszczencziákat, mintsem 
a kedély emóczióját. A mi Al-Dunánk sokkal vadregényesebb, ez a vad ter-
mészet egész fönségét tárja elénk. Itt a víz élet-halál harczot vív a sziklával s 
az ember mindkettővel. Itt meglepetésből még nagyobb meglepetésbe esünk. 
Amott lassankint tágul a meder, tünedeznek a várak, törpülnek a dombok, míg 
végre a porosz Rajna-tartomány legszebb városába érünk. 

Köln nemcsak a nevezett tartománynak, mondhatni egész Németországnak 
legszebb városa. Csupa élet és vidámság, szépség és erő ez a város. Forgalma 
szinte csodálatos. Mintha annak a háromszázezer embernek legalább kétharmada 
ott sürögne-forogna az utczákon. Pedig minden kigondolható gyára ugyancsak 
sok ezer kezet foglalkoztat. 

Forgalmának alapja egyrészt a Rajnán való jelentékeny kereskedése, más-
részt vasúti vonalainak sokfelé való ágazása. Főútjain, mint a Hohenstaufen és 
a Hohenzollern-Ringen oly nagy a tolongás, hogy szinte két könyökkel kell utat 
vágnia az embernek, ha haladni akar. Egyik remekebb épület, mint a másik. 
De csaknem valamennyi a modernizált ó-német stílnek remeke. A beosztásoknak, 
a specziális német építészeti ornamentikának annyi szépségét, változatosságát és 
különlegességét látni rajtuk, hogy elkáprázik a szem. 

Pedig a stil jellege állandó és kirívó. Szertelenségbe nem csap át oly 
mértékben, hogy eredetét megtagadná. A földszint és az első emelet csupa óriási 
kirakat, telve az ezeregyéj meséibe való drágaságokkal, és olcsóságokkal, ritka-
ságokkal és közhasználatú szépségekkel. Van is nézőközönségük bőven. 

Csoportosan állanak meg egy-egy ragyogó kirakatnál azok a szép, magas 
termetű, izmos alkatú, szőke porosz nők, a kiknél szebbeket nem láttam itt e 
germán világban. Ezek ajándékozzák meg a nagy birodalmat azzal az erős 
izmú, egészséges vérű porosz fajjal, mely nem csoda, ha hegemóniára tör a 
petyhüdt román fajjal szemben. Nem sietnek szaporázó léptekkel, mint a könnyű, 
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lengő franczía madameok, hanem határozottan, szinte komoran haladnak, egy 
Gudrun fönségével, de kék szemükben Freya tüze lángol. 

Pihenésről a forgalmas utakon szó sincs. A ki megáll, csakúgy lökdösik 
jobbról-balról, mint a falusi bámészkodót. Mert mindenkinek sietős az útja. 
Mindenki dolgozik, vagy dolga után siet. Megköveteli ez a nép a munkát még 
a kutyától is. Házát megvédi maga is, kutyáját dologra küldi. Nagy kétkerekű 
taligák elé vannak befogva ezek a hatalmas állatok s nagy csaholással és ugrá-
lással segítenek gazdájuknak a húzásban. Parádés, cziczomázott ölebek itt csak 
ritka komédia számba mennek. Lovaik, igaz, hogy erős mecklenburgi lovak, de 
egy akkora terhet húz, mint nálunk kettő sem. Czammogásuk, visszhangzó dobo-
gósuk oly találón aposztrofálja a nehéz, lassú munkát. 

Az utczák szépsége a gondos fásítás. S a mi unikum e tekintetben, a fák 
gyönyörű növény-folyondár girlandokkal vannak egymással mintegy összekötve 
s az egész utcza mintha mindkét oldalról rózsalánczczal volna övezve. — A 
házak előtt kis kertek, a műkertészet minden iparkodásával berendezve, kiszökő 
balkonok virágba fullasztva; minden csupa élet, csupa virág és tisztaság; a séta 
csupa gyönyörűség e paradicsomi utakon s a sűrűn előforduló parkokban, hol 
napsugárban törik meg a felszökő vízsugár s szivárványban fürdik az aranyhal 
s a fakadó bimbó. 

A város a rómaiak idejében fontos erősség volt. Neve Colonia Claudia 
Agrippina. A hetvenes években erősítették meg a poroszok, midőn a Rajna 
mindkét partján hatalmas erődöket emeltek. A negyedik századtól a frank törzs 
ripuári ágának birtoka s királyainak székhelye. A salii frankok királya, a merovingi 
Chlodvig, ezt a törzset is fönségének elismerésére kényszeritvén, az összes frankok 
királya lett. A frank egységes birodalom a gyönge utódok alatt részekre bomlott 
s ekkor (511.) Köln Austráziához került. Madarász Henrik pedig (923.) a német 
birodalomhoz kapcsolta. 

Már Nagy Károly idejében (VIII. sz.) érsekség. Érseke a leghatalmasabb 
főhűbérurak egyike. A város polgárai alázatos hűbéresei. De változtak az idők. 
Kedvező fekvése oly kereskedelmet s ebből kifolyólag oly jövedelmet biztosít a 
polgároknak, hogy hűbéres kötelességeik nyomasztó terhét függetlenségre való 
törekvésük nemsokára lerázza. 

A vagyon fegyvert kovácsolt, a fegyver győzelmet hozott, a győzelem 
függetlenséget. A tizenharmadik század végétől független birodalmi város. 

A reformáczió hullámai alámossák a hatalmas Köln falait is. Érseke, Her-
mann, protestáns lett s érsekségét világiasítani akarja. Ez nem is oly ritka eset 
e korban. E haszonlesésnek még az ágostai béke (1555.) sem tudta útját szegni. 
Hermannak ez nem sikerült ugyan, mert V. Károly megfosztotta méltóságától, 
de az érsekség mégis a bajor berezegek kezébe kerül s ott is marad 1761-ig. 

2* 



20 

Az érsekségből világi birtok lett s csak 1824-ben állították vissza e méltóságot 
a poroszok. A Kulturkampf újra eltörli ellenséges állásfoglalása miatt, míg végre 
1885-ben helyreállítják s javadalmait visszaadják. 

A városnak magasztalt középülete a Wallraf-Richartz-múzeum, a Gtirze-
nich és a városháza. Mondhatom, hogy ezek csak a szerényebb igényeket elé-
gíthetik ki. Ha római és germán középkori régiségeket akar valaki látni, az menjen 
el Nürnbergbe, a germán múzeumba. Az a néhány Cranach- és Holbein-kép 
pedig nem mutatja be az egész németalföldi iskolát. Az utas inkább fáradjon 
Brüsszelbe és Amsterdamba, ha ilyen czéljai vannak. 

A Gürzenich igaz, hogy régi épület, a XV. század közepéből való, de a 
mai alakja teljes restaurálás eredménye. A városi tanács dísztermének szánták, 
ma hangversenyteremül használják. Az a híres 50 m. hosszú falfestmény pedig, 
melynek megtekintését már nagyságánál fogva is oly nehezen várja a kíván-
csiság, tulajdonképen csak egy sokszorosan megszaggatott falfestmény s nem is 
világhírű mester műve, mint Ernszt Roeber. Ábrázolja azon ünnepélyes felvo-
nulásokat, a midőn időközönkint elkészült a dóm egy-egy nagyobb részlete. Az 
utolsó I. Vilmos császár díszmenete. 

A városházát most renoválják. Legrégibb része a XIV. századból való. 
Reneszánsz izlésű portáléja, egy-két gót ízlésű terme, gobelinjei, faragványos 
karzata, a Hansa-terem, hol első gyűlését tartotta e szövetség 1347-ben, meg-
érdemli ugyan a megtekintést, de nem azt a márkát, melyet érette fizetni kell. 
Figyelemre méltó dolog egyébként, hogy a németek minden csekélységet érté-
kesítenek. Ingyen semmit sem mutatnak, még az Istenházát sem; pénzért min-
dent. De mindez hagyján. Gazdag kárpótlást kap az utas mindezekért, midőn a 
dómot láthatja, azt a dómot, melyben II. Rákóczy Ferencz esküvőjét tartotta 
Hesseni Amáliával. 

* * * 

A kölni dóm a világ nagy csodáinak egyik legnagyobbika. A gót építé-
szet netovábbja. Legremekebb alkotás, min emberkéz dolgozott. Reprodukálása 
e csodának csak illúziót kelthet, de a hatást csak akkor érzi az ember, midőn 
meglátja, midőn belép. „A kölni székesegyház a német nemzet műve, a német 
szellem legmagasztosabb emléke, a meddig a látható alakok határa terjed." 

Nem egy művész munkája, hanem egy egész iskola és milliók munkája, kik 
egy czélra egyesitették erejüket, bár azt századok viharja meg-megszakítá. E 
templom koszorúzza meg méltóképen azt a győzedelmet, melyet a gondolat a 
rideg kő felett vívott ki. E templommal jutott teljes érvényre a templomépítés 
keresztény elve, a fölfelé való törekvés, a hitnek az égfelé való szárnyalása a 
régi nyomasztó hatású bazilika-építéssel szemben. 
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„E köveknek meleg szivük van, — Mondja Reichensperger, — melyben 
magasabb élet pezseg, ez a kereszténység szelleme. A megváltás műve az építé-
szetet is föloldotta kötelékeiből, melyekkel azt a pogányság a földhöz bilin-
cselte; az anyagnak szárnyakat kölcsönzött, melyen, mint a hang zengzete, ég 
felé száll." 

Ámulattal, csodálattal telt sziwel áll meg az ember e nagyszerű alkotás 
előtt s önkéntelenül térdre hull, a nagyszerűség hatása oly lesújtó. S midőn az 
orgonaszó fönséges akkordjai megszólalnak s a lassú gregorián dallam vissza-
verődik a boltozatokról, tisztán, mint a csermely csörgedezése, csöngőn, mint az 
ezüstharang: a lélek szárnyakat ölt, a hit magasba emelkedik, a nagyszerű a 
fönségessel egy hatalmas érzelemmé dagad s a hivő leborulva imádja Istenét s 
csodálja a régiek művészetét s áldja kegyeletét. Mert milliók lelkesedése emelte 
a templomot, milliók munkáját csodálja az emberiség. Csak a középkor vallásos 
buzgalma teremthetett ily remeket, csak az a csodás kor, melyben kor- és rang-
különbség nélkül mindenki idehozta erejét, vagyonát és tehetségét. Mint Haimo 
mondja 1148-ban: 

„Ki látta valaha, hogy fejedelmek, nagyurak, lovagok, sőt még a gyönge 
nők is nyakukat igába fogják, mint igavonó állatok, hogy a súlyos terhet elő-
szállítsák? Ezrenként találni őket, a mint néha egyetlenegy gépet húznak, oly 
nehéz ez. Vagy pedig miként hordják össze a gabonát, bort, olajat, meszet, 
követ a munkások számára. S ezen számtalan csoportok minden rendetlenség 
és zaj nélkül vonulnak tova. Hangjukat csak a harangszó jeladására hallani; 
akkor zsoltárokat és örömdalokat zengedeznek, vagy pedig bűneik bocsánatáért 
imádkoznak." 

S vájjon kik voltak, mik voltak e kornak építészei ? Egész a tizenharmadik 
századig szegény és szerény szerzetesek. Benczések, premontreiek és cziszter-
cziek. S nemcsak mint tervezők, hanem mint tényleges építők. Sőt magasrangú 
egyházi férfiak e téren szereztek dicsőséget nevüknek. így Benno az osnabrücki 
püspök, Walter és Siegfried speieri püspökök, Bernwald hildesheimi, Meinwerk 
paderborni püspök. Világi embert csak egyet ismerünk ebből a korból, mint 
építészt. Ez Einhard, Nagy Károly építésze. 

A tizenharmadik századtól kezdve az építészet a világiak kezébe megy 
át. Egyrészt azért, mert e korban a templomoknak oly nagy számát emelik, hogy 
ahhoz a szerzetesek száma elégtelennek bizonyult; másrészt a gót stil kifejlő-
dése, annak pazar díszítései, melyeknek elsajátításához sok művészi és kézműves 
ügyesség volt szükséges. Ehhez pedig sem idejük, sem hivatásuk nem volt, egy-
szerűségüknél fogva pedig már elvből sem pártolták ezt. 

Ez egyházi építészek már régen alkalmaztak világi embereket is az épí-
tésnél. Ezeket egy testületté egyesítették, melynek neve építő-kunyhó volt. Nevüket 
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azon kunyhótól kapták, melyet az épülő templom mellé emeltek, hogy az egy-
részt műhelyül, másrészt gyülekező helyül szolgáljon. E testületeket maguk a 
szerzetesek vezették, szabályokkal látták el, a császárok és a pápák megerősí-
tették, majd, szabadalmakkal ellátva, tekintélyes társaságokká emelték. 

Ilyen építőkunyhók közt leghíresebb volt a kölni, utána a strassburgi, a 
bécsi és a zürichi. Tévedés volna azonban ezektől származtatni a szabadkőmű-
veseket, vagy akármiféle kapcsolatba hozni azokkal. 

Ez a középkori czéhrendszernek egy alakja volt. Voltak mestereik, szó-
nokaik, (biztató felügyelők) és legényeik. Mindenki a közös czél érdekében 
áldozta föl erejét és tehetségét. A czél, az egyöntetű munka s a vallásos élet. 
Egész berendezése a szerzetes élet mintájára történt. Saját védőszentjük volt, 
kinek évfordulóját fényesen megünnepelték. Képe a társaság oltárán volt elhe-
lyezve, majd a czéh zászlaján ékeskedett. Voltak lelkiatyáik, kiknek főföladata 
vala a szegények, özvegyek, árvák gyámolítása, az elhalt tagtársak lelkiüdveért 
tartott gyászmisemondás, azok árváinak gondozása s az idegenek szívélyes meg-
vendégelése. Ők őrizték a társulat ládáját, pecsétjét és irományait. Szép, tiszta, 
keresztény életet éltek. Becsületesek és őszinték valának. Jelszavuk ez vala: „Az 
építő-kunyhóknak oly tisztáknak kell lenniök, mintha azokat galambok alkották 
volna." Üdvözlő szólamuk: „Dicsértessék a Jézus Krisztus." 

De multak az idők, változtak az emberek, változtak az erkölcsök. A keresz-
tény szellem lassankint eltűnt a kunyhókból, megfeledkeztek régi szervezetükről, 
szigorú szabályaikról s ezzel a Társulat bomlása együtt járt. Megmaradt a név, 
az üres formaság, a lényeg megszűnt, lassan a név is. 

A híres kölni építő-kunyhó remeke, a dóm, annak a székesegyháznak 
helyén épült, melyet Hildebold érsek emelt 814-ben. E székesegyházat 
1248-ban valószínűleg tűzvész pusztította, de ugyanez évben már megkez-
dették újjáépítését s folytatták 632 esztendőn keresztül, míg végre 1880-ban 
aug. 14-én a legnagyobb ünnepélyességgel megerősítették a második kereszt-
virágot is s az építés befejeztetett. 

Riele Gellértről mondják, hogy ő volt a templom első tervezője és építője. 
Mintául az amiensi székesegyházat választotta. Az építést a szentélylyel kezdte s 
1322-ben be is fejezte. Ekkor tették le itt a három szent király csontjait, melyeket 
Barbarossa Frigyes adományozott a régi székesegyháznak 1162-ben. 

Az építés lassan haladt. Véres harczok emésztik Köln erejét, gazdagságát. 
1447-ben a déli torony 50 m. magas, de most teljesen megakad az építkezés. 
Mondhatni, hogy a XVI—XIX. századig uj követ nem raknak reá, a régi omlik, 
csaknem rommá lett az egész. A franczia forradalom hadai kirabolják s magtárul 
használják s 1801-ben már el akarják árverezni az egész épületanyagot. A nyu-
galmat teremtő párisi béke javított a helyzeten. A régi lelkesedés visszatért. III. 
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Frigyes annak éltető szelleme. Az adományok gyűlnek, a munka folyik és folyt 
egész 1880-ig. 

Az építmény hatása megragadó. Az emberi építmények legmagasabbika. 
Magasabb a Cheops gúlánál is, mely 147 méter, ez pedig 157. „Mindenütt mér-
tékletes komolyság, számtani konzekvenczia, szigorú törvényesség. Élet van e 
tömegben és azoknak összes részleteiben." A tornyok könnyedén emelkednek a 
felhőkig. Kevés a megakasztó nyugvópont. Ivei merészen kifeszítvék és uralkod-
nak mindenek fölött. A gyámolok és oszlopok óriásiak, hogy a rettenetes töme-
get megbírják. Egy oszlopcsoportban negyvenkét oszlop a tornyok alatt. 

A boltozatok, az ivezetek, a plasztikai alakzatok, a derengő varázsfény, mely 
a remek festett ablakokon és ablakrózsákon átszűrődik, oly megragadó, úgy vonzza 
a lelket a magasba s úgy érzi a lélek a titokteljes Végtelenség közelségét. A fő-
hajótól jobbra és balra két-két mellékhajó; keresztépülete három hajós. A hossza 
135 6 m., szélessége a kereszthajóké 86 m. E hajók igen magasak s aránylag 
keskenyek. Az oszlopok és gyámolok karcsúak, szünet nélkül fölfelé törnek, míg-
nem a boltozatokba olvadva, szinte eltűnnek. 

Nincs rajtuk oszlopfej vagy párkányzat, hogy a szem pihenőt se találjon, 
hanem szakadatlanul fölfelé tekintsen. Mintha az egész épület szabadulni akarna 
a földtől s az égbe emelkednék. 

így emelkedik annak a sok millió embernek szelleme a földtől az ég felé, 
kik benne idáig örök hivatásuk tudatára ébredtek. S így fogja e hatalmas dóm 
még hosszú évszázadokon keresztül szünet nélkül hangoztatni a hatalmas szóza-
tot: sursum corda! 



AACHEN ÉS AZ AACHENI MAGYAR 

KÁPOLNA. 

achen egyike Németország legérdekesebb és legnevezetesebb váro-
sainak. 

A praktikus kutatót meglepi az a százkilenczven gyár, melyet 
ez a száztízezer lakost számláló város oly gazdaságosan s oly 

művészileg kezel; a történészt és arkeológust megragadja a város évezredes 
múltja és múltjának emlékei; a hivő fölmagasztosult érzelemmel borul térdre az 
egyházi arkeológia legszentebb és legkegyeletesebb emléktárgyainál; a magyar 
utas bizonyos leküzdhetetleniil fölvillanyzott önérzettel lép be a magyar kápol-
nába, melyet magyar király emelt dicső elődjeinek emlékére s népének zarán-
doklására. 

A város közel fekszik a belga-holland határhoz. Székhelye a hasonlónevü 
közigazgatási kerületnek a rajnamelléki porosz tartományban. Dombos vidéken 
épült a közlekedés nem csekély hátrányára. Vidéke egy oldalról sík, három 
oldalról hegyes. A Hohe Venn kiágazásai ezek. Jelentősége már a római törté-
nelemben sem ismeretlen. Az urbs Aquensis, civitas Aquensis, Aquisgranum 
már a harmadik században fontos határőrség éjszakfelé és kereskedelmi empo-
rium. Igazi szerepéhez akkor jut, midőn Nagy Károly szemet vet rá, megszereti, 
koronázó várossá és kedvencz tartózkodási helyévé avatja. Itt emelt magának 
fényes királyi palotát s oly iskolát Alkuin útmutatása mellett, melylyel csak a 
toursi, fuldai, sz.-galleni és corveyi versenyzett; itt tartotta zsinatait, itt hozta 
capituláréit, melyekből kegyeletes emlékül hatvanöt maradt reánk. 

Itt választatja meg fiát, Jámbor Lajost császárrá 813-ban, itt élte le hátra-
levő napjait s itt temették el porait egy évvel később. Itt koronázták meg ez 
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időtől fogva Németország királyait egész 1520-ig. Ezután is, bár régi fontossága 
hanyatlóba jutott, többször volt találkozó helye az európai hatalmasságok kon-
czertjének, azok békés kiegyezésének. 

1668-ban itt akasztották meg XIV. Lajost ama kétes igazságú háborújában, 
melyet Spanyolországgal viselt; 1748-ban itt ismerték el Európa hatalmasságai 
a pragmatika szankezió érvényét, mint az osztrák örökösödési háború resulta-
tumát, minek utánna Mária Terézia lemondott Szilézia egy részéről és Parma, 
Piacensa, Guastala herczegségekről; 1818-ban itt hoztak fontos határozatokat a 
nemzetközi jogra vonatkozólag s itt nyert megerősítést az öt nagyhatalom, a 
pentarkia, melynek tagjai voltak Anglia, Ausztria, Franczia, Porosz és Orosz 
ország. Midőn 1815-ben a bécsi kongresszus Európa térképét újra megrajzolta, 
akkor Aachen Poroszország birtokába jutott. 

Ha egy város műveltségét csakugyan a templomtornyok és kémények 
mutatják, akkor Aachen büszkén hordhatja fejét, mert temploma van harminczegy 
és gyára közel kétszáz. Legtöbb a posztógyár 99 és vasgyár 45. Egyik legfej-
lettebb és legrégibb iparága a tűgyártás. 

Évente húsz milliót gyárt s 1550. óta hétezer milliót. 
Középülete átlag kevés van s ezek sem kimagaslók. Régi falának kapu-

jából kettő maradt meg, neve Pont-Thor. Tanácsháza régiségével imponál, a 
mennyiben 1370-ből való gót stílű műemlék. 

Annál nevezetesebb és meglepőbb a székesegyháza. Nem ugyan külső alak-
jánál, de belső tartalmánál fogva. A székesegyház ugyanis a tervszerű, egységes 
építést nem mutatja. A főkápolnához különböző időben épített több kisebb 
kápolnának összesége ez a dóm. 

Mai alakját az 1849-iki Károly-egyesület," majd IV. Frigyes Vilmos és 
végül I. Vilmos áldozatkészsége adta meg. Az első kápolna volt a Capella in 
palatio — elnevezésű, melyet a metzi Odo épített a nyolezadik század végén 
bizanczi Ízlésben a ravennai szent Vitális-templom mintájára. Ennek érczkapui 
még 804-ből valók. Ez lett az úgynevezett császárkápolna. 

Itt ment végbe a német királyok s római császárok megkoronáztatása; ez 
a kápolna legrégibb tanuja Aachen egykori nagyságának s tekintélyének; itt 
imádkozott legtöbbet a nagy királyok legnagyobbja Károly; ez kedvelt imahelye 
most is az aacheni népnek, mely buzgón ragaszkodik vallásához, a nélkül, hogy 
rajongónak mondhatná valaki. Ez a nép nem oly kérkedő, mint a keleti porosz; 
nem oly melankolikus, mint a bajor; nem oly flegmatikus, mint a sváb ; az ő 
alaphangulata bizonyos francziás könnyedség, élénkség és változatosság; kitartás 
és kedélyesség; vitézség és bátorság; szeretete a családnak, szeretete az Istennek. 
Az a harminczegy templom ünnepnap megtelik hivővel, noha a rajnamelléki 
lakosok, mint erős borivók egyaránt hírhedtek. 
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És fölhangzik a szent ének, szent Gergely dallama, lágyan, merengőn az 
orgona bús akkordjainál; és fölébred az emlékezetben az az idő, midőn még 
Nagy Károly is együtt énekelte a dalt ama kezdetleges szerkezetű orgona mellett, 
melyet ő hozott be először országába; visszacsöng a dal, melyre szent Gergely 
tanítványai Tódor és Benedek tanították a frank népet. 

Mert Károly mindenütt ott volt, hol tanítania kellett népét, hol példát 
adhatott. Az aacheni császári palotában ott ült ő maga is Alcuin lábainál fiaival 
és leányaival, nagy urak és szegény jobbágyok gyermekeivel; figyel az előadásra, 
tanul és tanít s ellenőrzi a tanulók előmenetelét. A szegényt megdicséri hala-
dásáért, a gazdagot és előkelőt megpirongatja hanyagságáért. Aachen fölött az 
ő korában a művelődés csillaga lebeg, napja a nagy császár. 

Isten dicsőségére emelte az aacheni dómot. Fölékesítette aranynyal és 
ezüsttel, gyertyákkal, vasrácsokkal és ajtókkal. A márványt Rómából és Raven-
nából hozatta. És meglátogatta a templomot reggel és este, az éjjeli órák alatt 
és midőn szent misét szolgáltattak. 

A szent edények arany és ezüstből voltak, az egyházi ténykedés oly fényes, 
mint a drága egyházi ruhák. így írja ezt a szent galleni szerzetes, Ekkehard. 

Meghalt kedves Aachenében. Eltemették a székesegyházban, melyet maga 
épített. A lorschi évkönyvek beszélik, hogy testét bebalzsamozták s aranyos 
széken ülve a sirba helyezték, oldalán arany karddal, térdein arany evangéliumot 
tartva kezében, háttal a székhez támaszkodva, fejét, melyen a szent korona volt, 
a támlához erősítve. Arany jogarát s arany pajzsát lábaihoz tették. Testét vezeklő 
ruhába, melyet mindig viselt, majd császári öltönybe burkolták. 

Tetemét, mely a császárkápolna sírjában volt eltemetve, meglátogatta az 
ezredik esztendőben III. Ottó. S miként Thietmár beszéli, a császár a széken 
ült egyenesen, úgy mint egy élő ember. Kezein keztyűk voltak, melyeken kinőttek 
körmei. A császár szemügyre vette a holttetemet, uj fehér ruhát tétetett rá, kör-
meit lemetszette. Tagjai közül egy sem romlott el, kivéve orrának hegyét, mit 
aranyból pótoltatott Ottó. Miután szájából egy fogat magához vett, a sirt újra 
becsukatta. 

Barbarossa Frigyes 1165-ben újra kinyittatta a sirt s a tetemet, illetve 
annak egyes részeit a Proserpina szekrényébe tétette, innen pedig 1215-ben a 
Károly szekrényébe helyeztette át II. Frigyes. Itt találta 1843-ban Claessen aacheni 
prépost a következő okmányt: 

„A jövő idők emlékezetére tudja meg minden keresztény, hogy 1481. okt. 
12-én a jelen szent ereklyetartó fölnyittatott s abból csak a szent Nagy Károly 
jobb kezének felső része vétetett ki a legkeresztényibb Lajos, franczia király 
kérésére, ki a legdicsőbb Szűz és ugyanazon szent Károly tiszteletére ezen 
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napokban egy 28 és fél aranymárka sulyu aranykart küldött be, melybe ama 
karnak előbb említett része a királyi úr kérésére beillesztetett." 

IX. Lajosnak ez az ajándéka a magyar kápolnában a negyedik szekrény-
ben látható. 

* * * 

Az aacheni magyar kápolna egyike a világ legnagyobb nevezetességeinek. 
Építette Nagy Lajos királyunk Mária, Anna, sz. István, Imre, László Henrik 

és Kunigunda tiszteletére, 1374-ben. Még 1656-ban megvolt az a fölírás a 
templom falán, amely az alapítást jelezte. De az ezen évben kitört nagy tűzvész 
elpusztította a kápolnát s vele a fölírást. így jöhetett elő az a tájékozatlanság a 
kápolna alapítását illetőleg még magyar történelmi könyvekben is. Ezekben lehet 
olvasni, hogy a kápolnát IV. Károly alapította 1369-ben a magyar zarándokok 
tiszteletére. Sajátságos nép vagyunk. Ahelyett, hogy idepörölnénk néhány nagy-
ságot, a mint ezt mások megtették nagyjainkkal Hunyaditól Dürerig és Dürertől 
Lisztig, a helyett magunk pörölünk el önmagunktól valami érdemlegest és 
másoknak kell észretérítenie a magyart, hogy ne hagyja a magáét. 

A magyar kápolnát minden kétséget kizárólag Nagy Lajos épitette. Ö 
ajándékozta meg dusásan a kápolnát műkincsekkel és alapítványt tett hét magyar 
pap ellátására. 1381-ben ideküldte Ulrik pilisi apátot, hogy az egyházi szerekről, 
leltárt vegyen föl. Lett is híre e kápolnának messze földön. Nem volt kedveltebb 
búcsújáró helye a zarándokoknak a magyar kápolnánál. Mert csodák történtek 
itt, ez vonzotta a népet, kivált a magyarokat. Maga szent Bernát többször itt 
mutatta be szent miséjét; egy alkalommal a bénák járni kezdtek, a vakok láttak 
és közösen zengtek dicséneket a csodatevő hatalomnak. Négy német krónika 
— a magyar krónikák erről mitsem tudnak — beszéli, hogy ide zarándokolt el 
1357-ben Nagy Lajos anyja, Erzsébet is, fényes kísérettel, 700 lovassal, hogy a 
Velenczével viselt háború, melyet királyunk Dalmáczia birtokáért folytatott, a mi 
részünkről szerencsés befejezést nyerjen. Kérését meghallgatta a magyarok Istene. 

Maga a kápolna egy egyszerű, fehérre meszelt imahely, ma kincstár. Itt 
őrzik ugyanis a székesegyház, vagy mondhatnám az egyetemes anyaszentegyház 
kincseit, mert egy helyen ennyi sehol másutt nincs összegyűjtve. Magyar jellegét 
megőrizte mostanig. Négy sarkában négy nagy szentünk kőszobra áll: Sz. István, 
sz. Imre, sz. László és sz. Gellért. Nagy üvegszekrényekben fényes arany és 
drágakő foglalatokban pihennek Üdvözítőnk, a Boldogságos szűz és igen sok 
szentnek relikviái. Ez nem falszifikáczió, ez nem hazugság, a szemlélő igaz 
dolgokat szemlél. Nagy Károlyt nem csalta meg Adorján, vagy Leó pápa, vagy 
János, jeruzsálemi pátriárka, sem Harun al Rasid, sem a görök császárok, kik e 
drága ereklyékkel kedveskedtek a nagy uralkodónak, ő sem csalta meg az utó-



kort, utódjai sem. Minden tárgynak megvan a maga története, melyet írás, vagy 
kegyeletes hagyomány őrzött meg. Mindannyian jól tudták, hogy semmi érté-
kesebbet és kedvesebbet nem adhatnak Károlynak, mint szent ereklyéket s ő 
maga is készséggel áldozott ezekért vagyont és befolyást s hasonló buzgalomra 
példát mutatott utódainak. Ezek is minden igyekezetükkel rajta voltak, hogy a 
szép és mindenekfölött kegyeletes gyűjteményt erejükhöz s a körülményekhez 
képest lehetőleg szaporítsák. Ez adományozók közt ott van szent Henrik, a 
pompás szószék adományozója, Lothár, III. Ottó, Barbarossa Frigyes, IV. Károly, 
Rikárd, továbbá Ágnes magyar királyné és fivére, Albert, II., Fülöp spanyol király, 
burgundi Merész Károly és a mi királyuk, Nagy Lajos. 

1656-ban szomorú sors érte az ősrégi koronázó várost. Sokat szenvedett 
már a 30 éves háborúban is, de valahogy csak kiheverte a háborúk okozta 
csapásokat. Alighogy helyreállott, akkora tűzvész ütött ki, hogy 4600 ház, 20 
templom, kolostor, kórház porrá égett. Porrá égett a magyar kápolna is, csupán 
a falai maradtak meg. Isten csodája volt, hogy a műkincseknek, szent erek-
lyéknek nagy részét még megtudták menteni. 

Restaurálása csak nagyon lassan haladt előre, pedig jóformán létkérdés 
volt Aachenre nézve. Végre is I. Lipót úgy segített a bajon, hogy a város adó-
jának jelentékeny részét elengedte a restaurálás czéljaira és a birodalmi segélyből 
is 3000 tallért átenged, mely összeget Köln városának kellett volna kiutalvá-
nyoznia. De bizony ez oly lassan ment, a pénz is oly kevés volt, hogy a 
kápolna valódi restaurálása csak a 18-ik századra maradt. 

II. József császár akadékoskodó természete ezt sem hagyta bántatlanul. 
Betiltotta a tömeges zarándoklást s így a magyar kápolna eddigi szerepe és 
jelentősége megszűnt. Nem volt többé a ki gondozza, nem volt a ki megvédje 
szent tárgyait. Magyar ember ezentúl nagy ritkán vetődött ide. Egyházi sze-
reinket elhasználták, ruháit elviselték, vagy ki tudja mint kallódtak el, vagy fosz-
lottak széjjel. A kincsekből is alig maradt egynehány. 

Csoportosítva mondom el a szent ereklyéket és a szent tárgyakat, kiemelve 
kivált azokat, melyek a kegyeletes emlékezést a legjobban megragadják. 

Itt van egy darab az Üdvözítő pólyáiból, 2—2 darab ágyéklepedőjéből és 
izzadtságtörlő kendőjéből, nyolez rész a szent keresztből, egy rész a kereszt föl-
iratos táblájából, két rész a keresztszögekből, egy darabka a szivacsból, mely-
lyel a keresztfán itatták, bőrövéből, a kötélből, melylyel megostoroztatása alkal-
mával az oszlophoz kötözték, ugyanez oszlopból egy kis rész, nemkülönben bi-
borköpenyéből, mely fölött sorsot vetének és egy nádszál, melylyel gúnyt űztek 
az Üdvözítőből. 

A fájdalmas Szüzanya ruhájából, övéből egy kisebb és fátylából egy na-
gyobb darab. Maradványai a tizenkét apostol csontjainak, keresztelő szent János 
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lefejeztetésénél használt kendőből és hajából; egy darab szent Simon karjából, 
szent Jeromos csontjaiból; egy szög, inelylyel szent Pétert a keresztre szögezték; 
csontmaradványa szent Zakariásnak, egy darabja szent Péter botjának és lán-
czának; Mária Magdolna hajából (barna), egy aprószent csontmaradványa; szent 
Leó, szent Vincze, Ágnes, Ignácz, Orsolya, Tádé, Sebestyén, Agatha csontjaiból; 
szent Tamásnak két foga; szent Bertalan haja, szent Anasztáz foga, szent István 
vértanú bordája. 

Ugyancsak a mi szent királyunknak, szent Istvánnak és szent Imrének 
bordájából egy darab. Ezeket, valamint szent Katalin, egyptomi Mária és szent 
György csontjaiból egy-egy részt Nagy Lajos királyunk adományozta a kincstár-
nak 1374-ben. Az ő adománya még öt diszes fibula (ruhakapocs), a XlV-ik szá-
zadból, három email-kép, egy pár gyertyatartó, két kisebb lengyel és két kisebb 
magyar czímer és két díszes, nagy magyar czímer. 

Egy magyar zarándok ajándéka még egy aranyhimzés, mely az Istenanyját 
ábrázolja, kinek védő karjaiban enyhet talál mindenki. 

A mint az ereklyéket, hasonló, sőt talán még pazarabb ereklyetartóban 
őrizik Nagy Károly mindennemű relikviáját. így mellkeresztjét, lábszárcsontját, 
vadászkürtjét és vadászkését, jobb karját és egyéb csontjait. 

Ezeken kivül még sok egyházi szert és ruhadarabot őriznek itt, melyek 
egyrészt mint a szövőmüvészet, másrészt mint a ötvösmunka remekei méltán von-
ják magukra az érdeklődő figyelmét. 

A mai kor gyermekei nagyon vegyes érzelmekkel lépnek e kriptába, mely-
nek minden porczikája Isten, hit, szeretet, szenvedés és betegségről beszél. A 
puszta kíváncsiságot csak oly hidegen hagyja itt minden porszem, mint a nyegle 
közönyt, vagy az affektált vallástalanságot. Lát és csupán csak lát. De a hivő a 
legszentebb kriptában megilletődött lélekkel s fölmagasztosult érzelemmel áll meg 
a drága ereklyék előtt, hite szárnyakat kap s lelke megérzi a végtelenséget. 

A magyar utas pedig áldja a nagy királyt, ki évszázadokra szóló emléket 
emelt a magyar névnek a messze idegenben s e legszentebb ereklyéknél kéri 
Isten áldását a szegény magyar hazára. 



BRÜSSZEL. 

Malthus-féle népesedési elmélet értelmében az egyes államok s az 
emberiség jövőjét a túlnépesedés veszélyezteti. Az élelem idővel nem 
lesz elegendő a túlontúl megszaporodott emberiség föntartására. 

Leibnitz viszont azt vitatja, hogy egy állam annál hatalmasabb, 
minél jobban emelkedik népességének száma. 

Ha az első elmélet jár az igazság útján, úgy Belgium szomorú halálnak 
néz eléje. Éhen fog elveszni fiaival, mint Hágár Izmaellel. Csakhogy Malthus 
elmélete óta kerek száz esztendő múlt el s ez az egy száz Leibnitznak adott 
igazat. Belgium boldog lehet. Európának a nagy német birodalmon kívül nincs 
országa, mely a népesedésnek akkora arányát mutatná, mint ez a kis ország. 
Belgiumban, melynek területe csak megközelíti a harminczezer négyzetkilométert, 
minden négyzetre kétszáztizenöt ember esik. Nálunk ötvenhét, Oroszországban 
tizenkilencz. Az arány meglepő. 

Fővárosa száz évvel ezelőtt még város számba sem jöhetett. Város igazán 
csak három volt: London, Páris és Bécs. Pedig Párisnak sem volt több lakosa, 
mint ma van a mi fővárosunknak. Ma már Londonnak hét millió lakosa van s az 
egykor oly igénytelen Brüsszelnek már több mint félmillió. 

Századok nem rebbentek el nyomtalanul a kis ország fölött. Fővárosa is 
sokat látott, sokat tapasztalt s nagyon sokat szenvedett. Talán annyit, mint maga 
az ország. Annyira összeforrott lényegük, oly egységes a történetük. Szinte elvá-
laszthatatlan. A ki megismerte Brüsszelt, az ismeri Belgiumot. 

A rómaiak már Julius Caesar idejében ismerkedtek meg a belgákkal a 
maguk módja szerint. A nép meghódolt, a szabad országból Gallia Belgica lett. 
De változtak az idők. Odoaker nyugalomba küldte az utolsó idétlen császárt, 
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örök nyugalomra tért a római császárság is, csak a sallangjait húzták még egy-
szer elő koporsójából. A belgák urai a frankok lettek, majd a burgundok. Ekkor 
emlékeznek meg a régi krónikások egy városféléről, melyet ezernegyvennégyben 
már falak öveztek s ez lett Brüsszel. 

V. Károly császár tette ezt a kis várost fővárossá, midőn mint Miksa és 
Burgundi Mária összekeléséből származó nagyatyai örökségét fiára, II. Fülöpre 
hagyta. A kis ország neve ekkor Németalföld. Elég maga a név is, hogy sötét 
emlékeket, kegyetlen idők szomorú emlékét keltse föl lelkünkben. 

V. Károly még csak megtűrte a németalföldi nemességet főhivatalában, sőt 
a birodalom más tartományaiban is, mert ő maga is születésére nézve német-
alföldi. II. Fülöp mindenekfölött spanyol, mindenekfölött katholikus és minden 
porczikájában ellenszenves zsarnok. 

Minden főhivatal ezentúl spanyolé. Ez lett a jelszó. Mit akarnak ezek a 
Gueuxök, ezek a „koldusok"? Nekik nem jó a katholikusok Istene? Halálra 
velük! Halálra orániai Vilmossal, Egmont és Horn grófokkal! Eredj fiam Alba, 
jól kezeld a pallost, a lánczot; eredj te is Requesens, Don Jüan, Farnese, végez-
zetek velük! 

És sokkal végeztek is, még többet ki kényszerítettek az országból, sokat a 
névtelenség homályába merítettek, sokat a halhatatlanságba emeltek. Egmont és 
Horn érczalakja a Place du Petit Sablonon nem megvetendő részlet a halhatat-
lanságból. Ez az ember megfeledkezett arról, hogy nagyon gonosz dolog, ha 
valaki ellenségéből mártírt csinál. Arról pedig meg volt győződve, hogy az ő 
vitézei még a leszakadó eget is fönntartják dárdáikkal. Pedig a dárdákat elnyelte 
a köd, vitézeit s hajóit a tenger. 

De még egyéb is történt. Hét éjszaki tartomány utrechti unió néven külön-
vált a déli részektől, mint protestáns köztársaság. Ebből lett a mai Hollandia. A 
déliből a mai Belgium. 

A tizenhetedik századtól a tizenkilenczedik század elejéig Bourbonok és 
Habsburgok versenyeznek Belgium birtokáért. XIV. Lajos vezére Villeroi három 
napig bombáztatja a fővárost és négyezer házat dönt romba. A béke áldásait 
csak Mária Terézia uralkodása alatt élvezte. Ekkor vett ujabb lendületet a 
főváros is. 

A bécsi kongresszus nevezetes fordulópont a kis ország történetében. Ekkor 
készítették újra Európa térképét, miután Napoleont, a világnak ezt az enfant 
terrible-jét sarokba állították. Metternich ekkor jutott igazán szerepéhez. 

Az Ádám-báloknak ez a furfangos rendezője, hol bokáig kivágott ruhában 
jelentek meg azok is, kik egyébként hosszú ruhát és hosszú hajat viselnek, föl-
csapott házasságközvetitőnek. A cselédszerzés mesterségét, melyet I. Ferencz 
királynak oly nagy megelégedésére űzött az udvarban, már kevesellette. Össze-



házasította Belgiumot Hollandiával. Abszurdumok-abszurduma. Két ország, melynek 
nemzetisége, történelmi és jogi fejlődése, vallása merő ellentét, egységes soha 
nem lehet. 

De hát a kinek rögeszméje van, annak nincs tiszta gondolata. Dolgát 
mintegy jól befejezvén a nagy Scipioval mondotta: „Uraim, most már menjünk 
haza káposztát ültetni." Bizony szegény herczegem, jobb lett volna a káposzta 
mellől el sem mozdulni, mert ha politikai abszurdumaidat folytatod, majd maga 
a nép fog elküldeni, sőt elkergetni mindeneket közvetítő irodádból. A minthogy 
meg is tette ezernyolczszáznegyvennyolcz márcziusában s a kivetett és megvetett 
Mumbo-Jumbo még sokáig gondolkozhatott azon az igazságon, hogy a kik 
egymást gyűlölik, azokból boldog házastársak sohasem lesznek. 

A házasság, melyet augusztus huszonnegyedikén hirdettek ki Brüsszelben, 
nem lehetett tartós. Válóok volt elegendő, de elválasztani senki sem akarta őket. 
Elvégre is a világ nem a látszaton, hanem a valóságon nyugszik ; nem a hazugság 
tartja fönn, hanem az igazság vagy annak legalább egy neme; — a nép elszánta 
magát, hogy megdönti a hazugságot. 

Harminczban augusztus huszonötödikén szólalt meg a nép, mikor a 
Portici némát adták a színházban. Brüsszel népe lerombolja a gyűlölt Maanen 
palotáját, kit egyesek igazságügyminiszternek neveztek s a ki nagyobb tehet-
séget pazarolt el hivatalának megszerzésében, mint annak méltó betöltésében; 
lerombolja a rendőrség palotáját, az állami nyomdát, megalakítja az uj kormányát 
és kikiáltja Belgium függetlenségét. A londoni kongresszus ezt elismerte s 
1831-ben az uj király, Lipót, bevonult fővárosába, Brüsszelbe. Ezóta a liberális 
és klerikális párt versengése, nemkülönben a szocziálisták forrongása nyugtala-
nította Brüsszelt, de ujabb időben a békés haladás útjára tért. 

A belga földön való utazás a meglepetéseknek s az élvezeteknek egész 
sorozatát nyújtja. A hogy a határon bejutunk, rögtön szemünkbe ötlik, hogy itt 
a föld legnagyobb részét ásó és kapával művelik, hogy a kertészet nagyon is 
gondozott iparág. Nemhiába nevezik Belgiumot a veteményes kertek országának. 

Maga a vidék igen változatos, síkság és dombos vidék vegyesen válta-
koznak széles völgyekkel és még szélesebb vizekkel, melyeken sok száz hajó és 
csolnak ring. Itt a műkertészet minden remeklésével övezi körül a tisztavizű tó 
tükrét, melyben megfürdik a környező kéjlakok megtört a lakja; amott terjesz-
kedő rétségeken legelész a nyáj, majd erdők csöndes csalitjában csacsog a kis 
madár; susogó levelek közt szökdös az őzike. Alagútakon átrobogó vonatunk uj 
meg uj füstföllegbe ér, hatalmas gyárvárosok füstföllegébe, majd csöndes, közép-
kori színezetű városokon halad tova, míg eléri a fővárost. 
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Brüsszel két részből áll. Déli és éjszaki részből, melyek közül az első 
magasabban fekszik. Lakóinak száma meghaladja a félmilliót. A déli rész régi 
flamand jelleget hord magán, az éjszaki annyira modern, hogy „kis Párisnak" 
szokták nevezni. Ez elnevezés nem is alaptalan. A nagy élénkség, a szokások, 
a franczia csacskaság, ez előkelő világ, sőt a középosztály kifogástalan franczia 
divatja, kék blúzokba öltözött munkások ácsorgó tömege, a kereskedések pazar 
kivilágítása s még pazarabb kirakatai, a kávéházak és mulatóhelyek nagy száma 
és azoknak még nagyobb látogatottsága, a bulevárdok (rue de la Loi, rue de la 
Madeleine) zaja, hol a gazdagság pöffeszkedve fitogtatja azt, a mije van s a 
szegénység ökölbe szorított marokkal nézi azt, a mije nincs, mind Párisra emlé-
keztet. Mert Brüsszelben, mint minden nagy gyár- és iparvárosban, kirívó az 
ellentét a szegények és a gazdagok közt. 

A nép aránylag nagyon is művelt. Alig van ember, a ki írni és olvasni ne 
tudna. S nincs munkás, ki ne volna szoczialista. E tannak itt megvan minden 
árnyalata. A keresztény-szoczializmustól az ultra-szoczializmusig, mely Istent 
nem ismer. Volt idő, midőn a vallás oly egységessé tette a népet itt, mint talán 
egy államban sem. A közös kapocs lassankint meglazult, az egyházpolitikai kér-
dések teljes szakadást eredményeztek a klerikálisok és liberálisok közt s a nép 
is két részre szakadt. A harcz a legelkeseredettebb volt. Sem az egyház, sem az 
állam nem engedett. Külön állami, külön egyházi iskolák keletkeztek, külön 
irodalom, sőt külön fogadók és külön boltok. Ez ellentétek idővel simultak 
ugyan, de teljes egyezség nem jött létre köztük ezideig. A szocziálisták is föl-
hagytak egyelőre zendiiléseikkel, miután az általános választói-jogot megnyerték. 

A város épületei közül kiemelkedik a városháza. Ez a németalföldi városok 
legnagyobbszerü emléke s legszebb és legérdekesebb épülete. 

Pompaszeretet és művészet uralkodik rajta. Alapja egy 60 méter hosszú 
ós 50 méter széles négyszög. Tornya, mely a piacz felőli oldalon emelkedik, 118 
méter magas, nem számítva hozzá szent Mihálynak 5 5 méter magas szobrát. 
1401-ben kezdte meg a monumentális épület építését Thienen, a tornyot 1444-ben 
fejezte be Jan von Ruysbroeck. A földszint csúcsíves oszlopcsarnoka, a pompás 
oromkoronával ellátott kettős emelet, a brabanti berezegek szobraival ellátott fali 
fülkék s a csinos erkély-tornyocskák a nagyszerűség és a kellem érzetével hatnak. 
De a különlegesnek, a bizarrnak hatását is érezzük, ha jobban szemügyre vesz-
szük a homlokzat szobornyujtotta díszítéseit. Az épületet a torony mintegy két 
részre osztja. Egyik oldal emeletén szobrok díszelegnek, másikon semmi; a 
középen már mindkét oldal szobrokkal ellátott, de itt is váltakozva. Egyiken egy, 
másikon kettő, majd az elsőn kettő, a másikon egy és így tovább. 

Az első emelet nagytermében Ítélték halálra, vagy halhatatlanságra 1568-ban 
Egmont és Horn grófokat. Díszterme egyike a legnagyobbaknak. Hossza 60 
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méter, szélessége 25 méter. A mily nagy, oly szép is. Ritka faragványokkal és 
drága gobelinekkel. 

A nagyobb terek s a királyi és herczegi paloták jóformán egy csoportban 
vannak elhelyezve. A inedenczékkel és szobrokkal díszített nagy park egyik oldalán 
a nemzetiségek palotája, másikon a királyi palota, a maga szerény külsejével. 
A Place Royalenek van kellő hatása. 

A többi tér is nagyon arisztokratikus nevű, mint Place des palais, Placc 
du Trone. Egyike a legkedvesebbeknek a Place des Martyrs, hol az 1830-ban 
elesett nemzeti hősöknek szobrot emelt a kegyeletes haza; majd a Place du 
Petit Sablon, hol remek virágok közt áll Egmont és Horn és néhány művész és 
tudós szobra. A szobrok legszebbike azonban Simonis alkotása, Bouillon Gott-
fried lovasszobra a Place Royale közepén. Nem annyira nagy méreteivel, mint 
nemes egyszerűségével imponál. Arra a helyre helyezték, a honnan a hős meg-
indította nagyszerű hadjáratát e szavakkat: „Dieu le veult!" — „Az Isten is 
úgy akarja!" Ezt a jelenetet örökítette meg a művész. Fölmagasztosult arczczal 
tekint a messzeségbe a fölfegyverzett vezér, kezében zászlót lobogtat, mely vagy 
a kereszt diadalát hozza meg, vagy annyi hős halálát; hadi ménje alig várja a sar-
kantyúvágást, lábát már türelmetlenül emeli, egy pillanat és megindul a hadmenet. 
Ritka alkotás, mely oly meglepő hűséggel fejezze ki a pillanat fontosságát, a czél 
magasztosságát. S a hogy nézzük megilletődve a nagy hőst, önkénytelenül 
eszünkbe jut Péter barát. Szegény amiensi Péter, ki végig szónokoltad Nyugat-
Európát mezítláb és födetlen fővel, éhezve és sanyargatva önmagadat, ki föltii-
zelted a lovagság minden harczi kedvét, tied a főérdem, a merész kezdeményezés 
dicső eredménye s az első dicsőséges eredmény Bouilloné. 

A kereszté lett a kereszt földje. — Vér szerzette meg s vér tartotta meg 
két századon. De a czél magasztos volt, a halál halhatatlanságot hozott, a tör-
ténelem hódolatot nyújt a hősöknek. Hiszen mennyi szenvedés, mennyi halál-
hörgés, mennyi milliónak vére tapad úgyis azon gyalázatos harczokhoz, melyeket 
egynémely Messalináért is viseltek egykoron! Feleim, tiszteljük az eszmé-
nyiséget! 

Egyik legszebb s nagyságával nemkülönben imponáló épülete az igazság-
ügyi palota. Egyike Európa legnagyobbszabású épületeinek. Sokat ad ez a nép 
az igazságra. Sokat adott palotájára is, ötven millió frankot j Justitia annál meg-
ragadóbb, minél szebb a ruhája. De az is tény, hogy többet ér a legkoldúsabb 
igazság a legkirályibb hazugságnál. 

Templomai közül elsőrangú a st. Gudule templom. Épült XIII—XV. században. 
Két tornya dekorácziók szempontjából befejezetlen maradt. 

Gót ízlésben épült a francziáknál szokásos csonka tornyokkal. Kissé zava-
rólag hatnak belül a román stilus vastag kerek dór oszlopai, melyek az egyik 



mellékhajót választják el. Megemlítendő még a Place Royaleon épült ó-stilű st. 
Jacques sur Caudenberg templom, melyet a konvent idejében az „Ész" tiszte-
letének emeltek. 

Egyéb épületei közül kiemelkedik még a börze s a királyi szinház. 
Tudományos és művészeti intézetei, nemkülönben jótékonysági épületei is 

tekintélyes számúak. Legszebb az egyetem s legértékesebb a múzeum. 
Szobrászati gyűjteménye tekintélyes, bár a szobrok legnagyobb része csak 

másolat. — Meglepően szép eredetiekkel szerepelnek Boure, Kessel, kivált Van 
Hovenak van két megragadó szobra, a megvesszőzött s a boszúvágyó rabszolga. 

Annál nevezetesebb a képtára. A németalföldi iskola itt van képviselve 
legnagyobb számú példányaival. A mesterek s a kisebb-nagyobb tanítványok 
egymás mellé sorakoznak. Minden más iskola is szerepel eredetiek és másola-
tokkal, mint a velenczei, a spanyol, a római, bolognai, génuai, nápolyi; az 
elsőség mindenesetre a flamand, a flandriai iskoláé. 

Tekintsük meg. 
Az építészet és szobrászat újjáalakulásának dicsősége Olaszországé. A 

festészet tökéletesítésének dicsősége Németalföldnek jutott. Ez a kis ország, mely 
a XV. századig művészet tekintetében nem tűnik ki, most egyszerre, mint fényes 
csillag jelenik meg a festészet egén, mint czikázó villám a sötét éjben, mely 
gyújt és világít. Tökéletesiti az olajfesték készítését és képírásra alkalmazza. „A 
természethűség s annak egyik eszköze, az olajfesték, adja meg Németalföldnek 
a jogczímet, hogy a reneszánsz képírás történetét megnyissa." Az olajfestéket 
már régebben is ismerték, de mert lassan száradt, nem használták képfestésre. 
A németalföldi festők épen ezt a tulajdonságát használták ki, a lassan száradó 
s az általuk már tökéletesített olajfestéket még magán a képen is keverték s így 
az élénkség és a színezés kimondhatatlan skálájára tették figyelmessé a művész-
világot. 

Németalföld tehát a festészet teknikai részét befejezi. Ezentúl a művészek 
a természetességre törnek és egyéniségük minél teljesebb érvényesítésére. Ez 
egyéniségek adják meg lassankint az irányt, melyet követni kell, iskolát alapí-
tanak, melyben sajátlagos, nemzeti, művészi egyéniségüket kifejtve, merőben 
különállókká válnak. 

Ilyen fejlődési fokozatra ment át a németalföldi iskola, melynek képviselői 
a múzeumban oly szépen sorakoznak egymás mellé. 

Az elsők közt van Jan van Eyck, kinek színei élénkek, változatosak s a 
mellett lágyak, szinte olvadékonyak ; alakjain a természethűség ömlik el, a leg-
apróbb részletek is gondosan kidolgozva. Pedig ő benne még nem érte el a 
németalföldi iskola a tökélyt. Az ő képeinek összbenyomása még nem teljes; 
nem a kép főjellemét adja vissza, hanem inkább a részletek teljes kidolgozását. 
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Ezért egyoldalú. Kicsinyen kezdi és azon végzi. — Egyik utódja sorakozik 
melléje: van der Weyden. Ö már eltér Eycktól annyiban, hogy a szenvedélyt 
akarja visszatükröztetni alakjain. Ezek igaz, hogy szikárabbak, mint általán az 
egész iskola alakjai, de kifejezésük minden élénksége mellett sem rokonszenvesek. 
A szép formák iránt nagyobb érzéket tanúsított Hans Memling. 

A fejlődés útja meg volt vágva. A XVI. század mesterei haladtak rajta a dicső-
séges eredménye felé. — Massys tűnik ki az elsők közt. Még sok tekintetben 
ragaszkodik az Eyck is Erla hagyományaihoz, de azért meglátszik képein, kivált 
a muzeumban levő szt. Anna legendáján, hogy a részletek aprólékos kidolgozását 
nem tekinti elsőrendű postulátumnak, hanem az egységes hatást keresi. A 
művészek az olasz mintákhoz fordulnak úgy a dekoraczió, mint az arczok, alakok, 
mozdulatok teljessége szempontjából. 

Sőt van Orley vallásos képein pőre alakokat is szerepeltet. — A német-
alföldi képírók egész szenvedélylyel fordulnak az olasz művészet felé, tanul-
mányozzák az anatómiát s a távlat minden csinját-binját. Modorosságukat mind-
ennek daczára sem tudják levetkőztetni. Ilyen de Vos a nem kevésbbé modoros 
de Floris tanítványa, Michel-Angelo gyönge utánzója. 

Németalföldnek éjszaki és déli tartományai a XVII. század elején vallási 
és politikai tekintetben különváltak. így vált ketté határozottabb formákban festé-
szetük is, a midőn flandriai és hollandi iskola néven különböztetik meg magukat 
egymástól. Közös vonásuk csak az, hogy egyaránt utánozzák az olasz irányt, 
mely már világiasabb fölfogást visz be vallásos tárgyú képeibe is. 

A flandriai festészet mesterévé Rubens küzdötte föl magát. Olaszországban 
tanult s mint kész mester jött vissza hazájába. 

Ő lett a flandriai festészet középpontja. Tanítványa számos volt. Kiemel-
kednek Jordaens, de Vos, Synders. Ezeket említem a sokból, mert ezeknek képeit 
őrzi nagyobb számban a múzeum. Alkotásai a nagy teremtő erőt mutatják s a 
technika kiváló ügyességét, az összhang egységét, úgy mint a részletek kidolgo-
zását. Termékenysége páratlan. — A brüsszeli múzeumban igen sok és Európa 
képgyűjteményében több mint hatszáz az ő nevét viseli. De meg kell jegyezni, 
hogy igen sok tanítványa dolgozott műhelyében, kiknek ő adta meg az eszmét, 
vagy a készülő képen egyet-mást javítva, saját nevét írta reá. Színezése üde, 
szinte ragyogó; szerkesztése egységes, színhatása meglepő, az alakok cselekvése 
csupa tűz és szenvedély, de azért még sem tudok oly nagyon lelkesedni 
Rubensért, mert nincs meg az alakoknak a kellő elegancziájuk, könnyedségük; 
mindenütt túlságosan duzzadó erő, a mely nem egyszer az idomtalanság vagy 
a képtelen helyzetek határán mozog. Alakjai oly erősek, hogy akrobatáknak 
látja az ember, legyenek azok férfiak vagy „gyönge" nők; angyalai nem ritkán 
idomtalan hústömegek és nyakatekert figurák. — Hozzá még az anakronizmus 
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is bántó. Egy képen, mely talán nem az övé, de bizonyára iskolájából való, a 
keresztlevételnél németalföldi hősök térdelnek, Mária és Magdolna modern 
selyemruhában és német frizurával, szent József pedig barátcsuhában ! Utánzói 
közül Crayer, Janssens, Jordaens és van Dick emelkedik ki. Mindegyiknek akad 
egy-egy hatásosabb képe a múzeumban, de legjobban megragadja figyelmünket 
Teniers népies irányú festészete, ki a flandriai paraszt családi tűzhelyét, a mezőt, 
a vásárt, a korcsmát, a tánczot, a játékot, a lakmározást, szóval az egész nép-
életet megkapó közvetlenséggel és hűséggel tudta megeleveníteni. A XV1I1. 
században aláhanyatlott a belga festészet, a XIX. században újra föléledve a 
franczia munkák után halad. — Vezetőik: Courtens, Mott, Evenpoel, Stevens stb. 

Megtekintve még a város külső képét, terjedelmes körvasútján azt a tapasz-
talatot merítjük, hogy utczái a nagy forgalomnak igen szűkek; a fásításnak ritka 
a nyoma, pláne kölni fásításról szó se essék; a tisztaság a fő bulevardokat 
kivéve nem kifogástalan ; az emeletek erkélyein bizony sok helyütt fehérneműek 
és ágynemüek száradnak vagy szorgos szobalányok porolják nagy puffogással a 
ruhákat s a rendőrség ezt nem veszi észre. Az utas boszúságára szolgál még, 
hogy az étkezés a középrangú szállodákban is borsos. Hogy többet ne mondjak, 
egy lágy tojás 24 fillér, egy leves 50 fillér. Ha az utcztán szivarra akarsz gyújtani, 
előbb 10 fillért ki kell adnod gyufáért; ha kártyát akarsz küldeni ismerősödnek, 
előbb félóráig a postát kell keresned, mert bélyeget másutt nem adnak, vasár-
nap itt se ! 

Egyébként tisztelet a helyi szokásoknak és viszonyoknak. Utazás és 
kényelem nem ismerik egymást. Utazás és méreg ikertestvérek. De az ember 
lenyeli a mérget s jól érzi magát. 



LONDON. 

-/ utasnak hü kísérője a csalódás. Illúziókkal indul útjára, melyeknek 
nagy része szertefoszlik, mint a köd a napsugárnál, midőn a tapasz-
talás a valót mutatja meg leplezetlenül. Viszont vannak dolgok, 
melyeknek körvonalai megnövekedtek ugyan képzeletünkben, de a 

melyek a valóságban még képzeletünket is felülmúlják. 

így csalódik az utas, midőn Londonba ér. Azt tudja, hogy a világ legna-
gyobb városába tette lábát; előre tud róla sok nagyot és szépet, de hogy tény-
leg ilyen ez a kis világ, erre nem gondolt. 

London felülmúl minden képzeletet. Igazolják ezt a statisztikai adatok. A 
város kiterjedése felülmúlja az 1800 négyszögkilométert. Van utczája 18,200. Ha 
ezeket hosszában egymásmellé raknák, Jeruzsálemig házsorok közt lehetne ha-
ladni. Háza van 830 ezer. Ha egymásra raknák, a Mont Everestről is csak jó 
szem látná meg a legfölső ház tetejét. 

A Charing Grosstól, főterétől, a sugarak 15 mértföld hosszúak s így a vá-
ros keresztmetszete 78 kilométer, azaz 8 mértföld. Lakóinak száma a külvároso-
kéval egyetemben ma már 7 millió, míg 1801-ben még az egy milliót sem érte 
el, 1841-ben kétmillió, 1861-ben közel három millió, 1881-ben közel négy millió, 
1891-ben öt és fél millió volt. Ha a lakosokat félméternyire egymás mellé állí-
tanák, úgy egész Konstantinápolyig sem fogynának el. 

A Themse mindkét partján épült a város ; ott, a hol egykor Hengist és 
Horsa állapodtak meg s a mely környéken az első hét királyság alakult. A Themse 
két partját 18 híd és két alagút köti össze. Magának a városnak van 18 köz-
ponti pályaudvara és 300-nál több vasúti állomása. Vasútján évente 120 millió 
ember fordul meg. A közlekedést közvetíti még 15 ezer fiakker, 2500 trainwai, 
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2600 omnibusz és 200 villanyos kocsi. A közrendet 16 ezer rendőr tartja fönn. 
Egész kis hadsereg. Temploma van 1600. 

A város gyomra telhetetlen. Megesznek évente 400 millió kilogramm húst 
és 25 millió kilogramm kenyeret, 140 ezer tonna halat. Megisznak évente 500 
millió liter sört, 35 millió liter bort és 20 millió liter szeszt s naponta 2000 mil-
lió liter vizet. Gázfejlesztésre naponta 2 és fél tonna szenet fogyasztanak. — Ha 
borús az idő, naponta 100 ezer forintba kerül a világítás. Naponta meghal átlag 
300 ember, ezekből napi átlaga a kocsiközlekedés szerencsétlenségeinek húsz. 
— Az utas ugyancsak vigyázzon, hogy bele ne essék a perczentbe. Naponkint 
születik átlag 370 ember. Ha a város lakossága így szaporodik, akkor 1960. 
körül már 56 millió lesz, tehát tíz millióval több, mint az egész osztrák-magyar 
monarkiának! 

Ily várost elképzelni lehetetlenség. A természet maga gondoskodik róla, 
hogy túltengésbe ne menjen semmi sem. Nagy elemi csapások már idáig is meg-
látogatták. Ragadós betegségek, pestis, tűzvész már húszszor néptelenítette e l ; 
az 1665-iki pestis 70 ezer embert ragadott el. De a város mindig talpra állott. 

Tulajdonképeni központja a City. A kereskedelmi élet itt lüktet legerő-
sebben. Ez Londonnak belvárosa. Nem annyira sok lakossal, mint minden kép-
zeletet felülmúló nappali forgalommal. Tömkelege a bankoknak, gyáraknak, üz-
letek, raktárak és irodáknak. Ez volt a mag, melyből a hatalmas város fejlődött. 
Minden talpalatnyi földje egy-egy darab a történelemből. Már a rómaiak is is-
merték Londinium, vagy Lundinium név alatt. Nagy Konstantin fallal erősítette, 
Nagy Alfréd már fővárossá tette, Földnélküli János alkotmánynyal ajándékozta 
meg s azóta fejlődött oly nagygyá ideig-óráig tartó megszakítással. A század 
diplomácziai tárgyalásait itt tartotta legtöbbször. 

Másik főrésze Londonnak a Westminster, a gazdagok, az előkelők városa; 
a harmadik a Southwark, a gyáraknak rettentő nagy tömege. 

Keljünk most útra. Figyeljünk mindenre, tanulmányozzuk a lényegest. A 
kimerítő rajz az utikönyvek dolga, mienk csak az, a mi legjobban megragadja a 
figyelmet, a minek legnagyobb a híre, a mi legfontosabb e nép vagy közvetve 
az emberiség történetének szempontjából s a mi tanulságot nyújt. 

I. 

Londonnak egyik legforgalmasabb helye az, a hol a világforgalom reális 
központja fekszik, az Angol Bank. Nagyterjedelmű, 16 ezer négyszögmétert bo-
rító nyomott épület. Nem magas, csak egyemeletes, de ablakok nélkül. Világos-
ságot csak fölülről kap és az udvarról. Komor épület, koromtól sötét. Már kül-
seje mutatja, hogy belseje nagy dolgokat rejtegethet. 
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Bizony nem megvetendő pénzösszeget. Több mint 1200 millió koronát! 
Tőkéje 400 millió korona. Mindenesetre irányadó a világ pénzforgalmára. 

De semmiesetre sem bukik meg a világ, ha ez a nagy Bank meg is bukik. 
Angolország is bukhatik, sok más millió ember is bukhatik, hanem azért a vi-
lág nem mozdul ki sarkaiból; nincs olyan óriási pók, mely a Zenittől a Nadirig 
szőné meg hálóját s megakasztaná a mozgást. De az is bizonyos, hogy a vi-
lágforgalomban oly zavart okozna, mint egy tinta-csöpp egy pohár vízben. Vi-
gyáznak is reá nagyon. Tágas földalatti helyiségei csupa vasból valók. Tartal-
muk ezer hivatalnoknak ad napi foglalkozást. 

Vele szemben van az angol lordmayornak fejedelmi berendezésű, gyönyörű 
reneszánsz izlésű palotája, a Mansion-house. E kettő közt pedig a börze, a 
Royal Exchange, a melynek ideálisan szép görög csarnoka és épülete oly bizarr 
hatást kelt nagyon is prózai czéljával. 

Ez épületek közt a forgalom elképzelhetetlen. Kilencz utcza keresztezi itt 
egymást. A társaskocsik, bérkocsik, magánfogatok, teherszekerek és minden el-
képzelhető járművek akkora tömege torlódik össze, hogy néha öt-tíz perczig 
megakad a közlekedés s úgy is maradna, ha a középen álló rendőr nem mutatná 
meg egyenkint mindegyiknek, mikor mozdulhat tova. 

A járó-kelők, kiknek pedig nagyon sietős a dolguk, ezalatt a járdán lesik 
a szerencsés pillanatot, mikor szaladhatnak át, vagy legalább a kis menekülő 
dombokra, hogy majd uj és uj kísérlettel nehezen átvergődjenek a másik oldalra. 
A kegyes rendőr néha megkönyörül a várakozó gyalogsorok sokaságán s meg-
állítja a kocsiközlekedést, hogy baj nélkül átmehessenek, azaz átszaladhassanak. 

Mert még az ánglius is megnézi nagyon, mikor fogjon merész vállalkozá-
sához ; nagyon jól tudja itt mindenki, hogy naponta átlag 20 embert gázol el a 
kocsiközlekedés a rendőrség minden ébersége daczára. S így szaladva, rohanva, 
örökké bukdácsolva végre föllélekzünk, midőn szent Pál templomában kissé fe-
ledhetjük a zajt, megpihenhetünk. 

A templomot 1675-ben kezdte meg építeni Warn Kristóf s 35 év alatt be 
is fejezte. Egyike a legnagyobbszerű templomoknak. Csak a római szent Péter 
templom s a milánói dóm nagyobb nálánál. Mintája egészen a szent Péter 
templomé, díszítéseiben is hozzá hasonló; belső dekorácziókban, melyek most 
folynak nagy serénységgel, fölül akarják múlni a rómait. 

A főhajót, mely 152 méter, két mellékhajó kíséri, majd egy 76 méter hosz-
szú kereszthajó szeli át, mely fölött a 34 méter átmérőjű és 110 méter magas 
kupola emelkedik. A főhomlokzatot kettős oszlopsor díszíti, a végén két 67 mé-
ter magas toronynyal. 

Az angolok nemzeti Pantheonnak is használják, nagy férfiak szobraival és 
síremlékeivel népesítik be. Itt nyugszik maga az építő Warn ; itt van szobra 
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Johson, Nelson, Wellingtonnak; síremléke Napier, Reynoldsnak. A szentély dí-
szítésére pénzt, időt és művészetet nem kíméltek. Ha az egész készen lesz, párját 
nehezen lehet találni. 

Épen isteni tiszteletet tartottak, midőn beléptünk. Ott ült a szentélyben 
trónusán az anglikán püspök, papjaival és növendékeivel. A hívek nagy száma 
hallgatta az evangéliumot s a szent imákat. Legnagyobb csönd és figyelem. Az 
előimádkozó szavai vagy éneke szerint sokszor fölállott, majd letérdelt s csak 
ritkán ült le. Az egész isteni tisztelet egyébként csak ima és énekből áll. Az 
énekkart a növendékpapok szolgáltatják. Jóformán kisgyerekek talárba öltözve, 
rajta kar-ing. Az ének lassú, vontatott, de magasztos. 

A pianisszimóknak és krescendóknak oly változatossága és finomságával 
énekelnek ezek a kis fiúk, hogy a legképzettebb nőénekeseket bátran mellőzhe-
tik. Hiszen az ember soká nem is tudja elhinni, hogy nem nők énekelnek. Az 
ó-testamentumi zsoltárok hangja, Palesztrina magasztos bús dallama, a katho-
likus ritus fönséges éneke visszhangzik itt. De ez egyúttal minden is. A sza-
kadás a lényeget szakította el. A külső hatást megtartotta. De csakis ezt. 

Az angol nemzet Pantheonja a Westminster abbey. Sírhelye, vagy emlék-
helye ez csaknem az összes angol királyoknak, királynőknek, államférfiak, tudó-
sok, írók, költők és más híres férfiaknak. Valóban az angol dicsőség pantheonja. 
Mostani alakját I. Edwárdtól kapta. 

Alapja az a romjaiban ma is látható kolostor, melyet Sebert király alapí-
tott a Vll-ik században s a mely 958-ban a dánok rombolásának esett áldoza-
tául. Ez a Pantheon a parlament után a legnagyobb gót emléke Londonnak. 
Hossza 156 méter, szélessége 61 méter; tornyai 68 méter magasak. Belseje az 
építő-művészet remekelése. Különösen megragadó a főhajó kápolnája, gyönyörű 
fafaragványaival és menyezet hálózatával, a kórus faragványai és az ablakok 
üvegfestményei. 

A királyi sírok közül legszebb VII. Henrik kápolnája. Itt nyugszik nem 
messze egymástól Erzsébet és Stuárt Mária. A két versenytárs most nagyon bé-
késen megfér egymás mellett. A halál kiegyenlíti az ellentéteket, de a történelem 
ítélkezik. Külön kápolnában nyugszanak Cromwell, a nagy forradalmár, a hatal-
mas protektor, az álnok képmutatás és szemforgatás nagy mestere, ki minden 
szavát a zsoltárokból merítette s a kinek minden tettét az ördög sugalmazta. Itt 
vannak az ujabbkor politikai és diplomácziai korifeusai: Pitt, Fox, Canning, 
Palmerston, Beaconsfield; a tudomány vezetői: Newton, Macaulay, Darwin, 
Stephenson; az irodalom napja, Shakespeare s csillagai: Thackeray, Dickens, 
Burns, Tennyson és még igen sok nagyság. 

A profán épületek óriása a Parlament. Szemben fekszik a Westminster 
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apátsággal. Barry Károly tervezte kései gót ízlésben s 1840—52-ig fölépítette 3 
millió font sterlingért. 

Szobája van 1100, udvara 11, főtornya a Viktória-Tower 103 méter magas, 
főhomlokzata, mely a Themsére néz, 274 méter hosszú. Az óratornyokon az óra-
lap átmérője 28 méter, a perezmutató 3 5 méter hosszú. Azt mondják, hogy az 
óra fölhúzása öt óráig tart. 

A lordok házának termei fényesek és ragyogók, a Westminster-hali törté-
nelmileg nevezetes. Mindjárt a főbejáratnál fekszik. Itt történt hajdan a koroná-
zás, itt ünnepelték és itt ítélték halálra I. Károlyt; itt proklamálták Cromwellt; 
itt ítélték halálra Morus Tamást, a hitéhez hü kanczellárt; Essex grófot, a „szű-
zies" királynő, Erzsébet kegyenczét; Fowkes-ot, ki csekély 900 mázsa lőporral 
akarta felrobbantani az egész parlamentet. A falak mentén áll szobra Máriának, 
a „véres"-nek, ki visszaadta a kölcsönt a protestánsoknak s vérpadra küldte a 
jellemtelen Cranmert; itt van I. Jakab, I. Károly, II. Károly, III. és IV. Vilmos, 
meg IV. György, a „nagy kártyás" és „nagy föltaláló" szobra, ki hosszú fejtö-
rések után a czipőcsattoknak más alakot adott, mert megfordította helyzetüket. 
Egyebet róla csak hasonló fejtöréssel lehetne kisütni. 

A parlament előtt áll Cromwell szobra. Alacsony, közönséges alak az ő 
nagy kalapjával és még nagyobb csizmáival, karddal és könyvvel kezében, 
alatta oroszlán pihen. Tigris vagy hiéna jobban illenék oda, de hát az angol 
dicsőség csak nem mondhatja meg az igazat! 

Mellőzve a nagy profán épületek néhányát, mint a Guildhallt, a Városhá-
zát, a Főpostahivatalt, a Tőzsdét, Buckingham palotát, sőt a Whitehallt is, mely 
I. Károlyig királyi palota volt, a színházakat és képcsarnokokat, mert külső 
szépség tekintetében bizony hasonlókat sokat láthatni más nagy városokban is; 
tekintsük meg a történelemnek egy nagy emlékét, a Towert. 

A Tower ősrégi vára és állami fegyháza Angliának. Hatalmas épület, 
„öregségtől megszürkült és sok lelkiismeretfurdalástól megrepedezett" falakkal. 
Hatalmas épület, mely fénynek és pompának, ünnepségnek és gyászszertartások-
nak, gaztetteknek és kivégzéseknek színhelye volt. Megborzong az ember testé-
ben, megrendül lelkében, midőn a véres idők e szomorú emlékű kolosszusa 
előtt megáll s megpillantja a rozsdamarta kaput, melyen többször haladt be az 
igazságtalanság, a jogtalanság, a kegyetlenség és a boszú, mint az igazság, a 
jog, a kegyelem és a megbocsátás. 

Hogy ki tette le e borzalmas épület alapját, nem tudja senki. Az első tör-
téneti emlék, mely 1100-ból való, egy Ralph Flambard lovagról beszél, ki fog-
ságából, a melyet Towerben töltött, ekkor szabadult ki. Hány elítélt sóhajától 
visszhangzottak csarnokai és odúi e félelmetes szörnyetegnek; micsoda véres 
napokról beszélhetnének azok a kövek, izmai e szörnynek, míg végre 1818-ban 
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bezárultak a börtönök; bezárta a szégyenkező angol Juszticzia, hogy többé meg 
se nyissa. Kaszárnyává tette. 

Itt kínlódott testi s még nagyobb lelki gyötrelmeiben Boleyn Anna, VIII. 
Henrik felesége, öntudatlan oka az angol reformácziónak; itt szenvedett az ötö-
dik feleség, Howard Katalin, azért, mert mielőtt a királyt szerette, mást is sze-
retett; itt fejezték le mindkettőt s VIII. Henrik őrületes játékát tovább folytatta. 

Itt nyugszik a fellegvár csöndes kertjében Gray Janka, ki a trónról a tize-
dik napon már a tömlöczébe lépett. Jane, Jane ! — ezt kaparta börtöne falára. 
Sokatmondó szavak. Szenvedés és szemrehányás. Valóban a kapitóliuintól a t a r -
peji szikláig oly nagyon rövid az ú t ! 

Itt fojtotta meg Gloster herczeg, ez az utálatos zsarnok és rokongyilkos, 
Anglia történetének hiénája, kinek nevét a nagy Shakespeare is a bitóra sze-
gezte, honnan soha többé nem veszi le senki, — ez a III. Rikárd, — az ártat-
lan V. Edwárdot és kis testvéreit a „vértorony"-ban. Folytassam-e ? 

Belépve a régi várba, csakhamar föltűnnek a földalatti zárkák és tekervé-
nyes csarnokok. 

A kiket ide küldtek, az Isten napját azok soha többé nem látták. Ha egy 
ilyen zárka ajtaja évek multán újból megnyílt, — írja Heine, — a rozsdás vas 
kísérteties nyikorgásán kivül mi sem hallatszott; az áldozat ajkán örökre elhalt 
a sóhaj, csak néhány ottheverő fakó csont s a falba, vagy padozatba karczolt 
mondatok, szavak árulták el, hogy itt egy emberi lény nézett farkasszemet a 
halállal. * . 

Innen kiérve, a „fehér toronyba" megyünk. Egykor ez is fogház volt, ma 
fegyvertár. Itt járt egykor e torony egyik czellájában a híres Walther Raleigh 
tizenhárom esztendeig. Vajha csak járhatott volna! Mert czellája hossza négy 
lépés, szélessége három lépés. S ez az ember foglalta le Éjszak-Amerikát Angliának ! 

Szegény Kolumbus, ha ezt megérhetted volna, de könnyűek lettek volna 
lánczaid! Itt tartották fogva számos társával a skót szabadsághőst, a skót köl-
tészet Cydjét, Wallace Vilmost s innen ment a vesztőhelyre. 

A fegyvertár legérdekesebb alakjai az angol királyok. Sorban egymás mellett 
mereven ülnek lovaikon korhű vagy eredeti fegyverzetben. Itt van VIII. Henrik 
modellje pánczélos fegyverzetben. Széles, nagy feje, elhízott, potrohos teste, 
vörös bajusza, vastag érzéki ajkai nem tesznek kellemes benyomást még a 
laikusra sem. Hát még arra, a ki ismeri ennek a kimerának undok életét! 
Mellette van elhelyezve az a figura, melyet gúnyból I. Miksa császár küldött a 
képzelődő királynak. Egy vasból való mellszobor ez, otromba fejjel, idomtalanul 
nagy szemüveggel és kosszarvakkal. Szarvakat növesztett a félelmetes szoknya-
királynak ötödik felesége Howard Katalin; ezt parodizálta Miksa császár, kit 
különben „lovagias"-nak neveznek. 
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I. Károlynak gyermekmodellje lovon igen rokonszenves. Az ember alig tudja 
ott hagyni a szép kis fiút, kit szintén vérpadra küldött a puritán fanatizmus. 
Odább teljes fegyverzetben dús aranyozással, melylyel London városa lepte meg 
mint uralkodóját. Majd II. Károly és II. Jakab; ez utóbbi óriás bőrcsizmákban 
és hosszú kaftánban. A fegyverek közt föltűnik egy remek ágyú. Fafaragvány e 
felírással: „Fulmina terrent Mártis." 1898-ban vették el Malta szigetén a fran-
cziáktól. A fegyverek ezer és ezer neme a falakon csüng, csillag, kör és minden-
féle geometriai alakban; vagy állványokon pihenne, ha az éber gondosság folyton 
nem tisztogatná őket. 

A modellek legérdekesebbje Erzsébet királyné. Lovon ül ugyanabban a 
mesés értékű ékszerekkel díszített ruhájában, a melyben a szent Pál templomban 
tartott hálaadó istentiszteletről tér vissza, midőn 1588-ban II. Fülöp hajóraját a 
tengeri vihar a Calais-szorosban tönkre tette. 

Lépjünk be végül a Tower kincstárába. Az embert nyugtalan kíváncsiság 
fogja el, mert itt mutogatják a világ legnagyobb gyémántját, a Kohi-noort egy 
shilling ellenében. 

Igaz, hogy sok szépet rejt magában ez a nyolczoldalú és kopárfalú helyiség. 
Óriás hengeralakú üvegszekrényben van letéve szt. Eduárd drágaköves bársony 
koronája, Albert és Viktor koronája, mely utóbbinak csak az a rubinja, melyet a 
koronázáskor hozzácsatoltak, harmadfélmillió korona. Van rajta még három rubin, 
egy nagy és tizenhat kisebb szafir, 277 igazgyöngy és 2783 gyémánt; továbbá a 
walesi herczeg koronája; nyakékek, lánczok; majd külön szekrényekben az angol 
lovagrendek jelvényei, edények tömör aranyból, sceptruinok, sótartók, keresz-
telő, trombiták, harsonák és más egyéb ritkaságok és drágaságok. 

Itt van a Koh-i-noor is, de csak utánzatban. Az igazh a Tower egy föld-
alatti termében őrzi egy egész várőrség. Máskor nem látta ezt meg idegen szem, 
mint midőn Anglia uralkodója, Viktória, fontos állami ténykedésnél magára 
vette. Súlya 106 karat. Értékét ki tudná megmondani ? A Koh-i-noor — vagy a 
világosság hegye — egykor Kelet-India Delhi fejedelmének volt tulajdona mintegy 
ötszáz éven keresztül. Hogy jutott hozzá, senki sem tudja. Midőn az angolok 
1857-ben elfoglalták Delhi országát, a mesés értékű drágakövet is hadizsákmányként 
magukkal vitték. A legrégibb időktől az a hit fűződött a gyémánthoz, hogy a 
kinek birtokában van, az mindig győzedelmeskedik ellensége fölött. Vájjon meg-
tartja-e most is csodás erejét? Mintha a „világosság hegye" kissé homályosulni 
kezdene! Nehéz lesz újra kicsiszolni a homályt. 

II. 

Minden Koh-i-noornál érdekesebb és értékesebb Londonban a British-
Múzeum. 
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A világnak legnevezetesebb gyűjteménye ez. Párjukat ritkító művészeti és 
tudományos tárgyaknak tárháza. Abból az értékes magángyűjteményből fejlődött 
ki, melyet Hans Sloane ajánlott föl hazájának nagyon is csekély áron, húsz-
ezer font sterlingen, pedig reális értéke ötvenezer volt. A gyűjteményt a nagy-
közönség használatára 1759-ben bocsátották. 

A jelenlegi épület ujabb keletű, mert a rohamosan megszaporodott kincseket 
a régi épület már nem tudta befogadni. Róbert Smirkes terve szerint építették 
föl a jelenlegi kolosszust 1823—57-ig. Hatalmas épület; nagyszerű s a komoly 
czélnak megfelelőleg igazán komoly. Görögstilű csarnokát 44 hatalmas jón 
oszlop tart ja; a főhomlokzat hossza 82 méter. 

Belső berendezésében nem a különös díszítésre ügyeltek, hanem a kénye-
lemre, az egyszerű és nemes Ízlésre, a praktikus berendezkedésre. A közönség 
a legnagyobb kényelemmel használhatja. Reggel nyolcztól este nyolczig nyitva 
van a hatalmas olvasóterem, mely fölülről egy 32 méter magas kupola üveg-
ablakain át kapja a világosságot. A gyűjtemények is este hat óráig megtekinthetők. 

A könyvtára egyike a világ legnagyobb könyvtárainak. A kötetek száma 
jelenleg két millió körül van. Évente 30 ezer kötettel gyarapszik. Az egész 
múzeum rendes évi kiadása 3.312,000 korona, nem is számítva a rendkívüli 
kiadásokat. 

Az egész gyűjtemény tizenkét osztályra oszlik; úgymint könyvek, kéziratok, 
keleti kéziratok, keleti régiségek, görög-római régiségek, pénznemek, középkori 
britt régiségek, rézmetszetek és rajzok, állattan, növénytan, földtan és ásványtan. 

Szó sincs róla, hogy e rengeteg anyagot néhány nap alatt csak vala-
mennyire is meglehessen vizsgálni. De viszont vannak dolgok, vannak részletek, 
melyek szinte kiáltva hívják magukra a figyelmet s a melyek művelődés vagy 
általános történelmi szempontból igen nevezetesek. 

Első sorban kiemelendő a páratlanul gazdag és ép oly érdekes kézirat-
gyűjtemény. Van itt 48,155 kézirat és 33,000 okmány. Megcsodáljuk a régi írott 
könyveket itt is az ő pompás inicziáléikkal s egész oldalas festményeikkel, bár 
e tekintetben talán többet nyújt a nürnbergi germán múzeum ; de a kéziratok 
nagyszerű sorozata valósággal életre kelti az angol históriát. A Plantagenet, 
Tudor, Stuart-ház királyai saját kezük írásaival itt élnek egymás mellett s itt van 
közöttük a nagy ellenség Cromwell is a maga kerek, olvasható betűivel. Erzsébet 
a maga förtelmes csúnya ákum-bákumával és Stuart Mária az ő értelmes, hatá-
rozott vonásaival. I. Károly finoman és vékonyan vetette betűit; I. Jakab úgy ír, 
mint egy normálista, csúnyán, ferdén, határozatlanul. A mily szép sorok tartják 
fönn emlékét a rokonszenves aragoniai Katalinnak, oly ronda, visszataszító még 
a z írása is gonosz emlékű férjének, VIII. Henriknek. — Cranmer, a vén szelindek, 
a nagy diplomata a maga szempontjából, már igazi középkori oklevelet rajzolt, 
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hogy csodálja majdan az utókor, micsoda ember lehetett az, a kinek a keze is 
ily művész vala. 

Az okmányok egyik legfontosabbika, a Magna Charta, csak fotográfiában 
van meg. Nagysága egy nagy ívnyi. Színe sötét-fekete ; teljesen olvashatatlan, 
csak itt-ott látszik meg egy-egy betű vagy vonás. A Korán egy másolata a nyol-
czadik századból már nagyon is olvasható otrombául nagy, mázolt betűivel. Neveze-
tes példány még a híres Codex Alexandrinus, mely a Szentírást tartalmazza s a leg-
régibb görög kézirat a harmadik századból, egy töredék Plátó Phaedonjából 
papyrusra írva. 

Az ó-keresztény és kopt keresztény régiségektől kezdve egész a tibeti 
imádkozó kerékig vagy a Dalai Láma süvegéig minden vallás képviselve van a 
maga specziális régiségeivel. Buddha és Brahma szobrai és mindennemű vallási 
tárgyai; a fafaragványok a maguk faragatlanságával, a miniatűr szobrok a maguk 
lehetetlen alakjaival. Confucius szobrai teljesen bearanyozva és nagyobb szobra 
higgadt arczkifejezéssel és tekintélyes szakállal. Visnu szent kocsijának modellje, 
melynek kerekei elé vetik magukat a fanatikus brahminok, hogy testüket Brahma 
nevében elnyomorítsák; mert az alkotmány igen nagy lehet a valóságban, körös-
körül szobrokkal faragványokkal díszítve, rajta Visnu élénkszemű szobra, fölötte 
díszes zászlós selyem-sátor. 

A zsidó vallás művészi kivitelű főpapi gyűrűivel, az ötvös-munka remekeivel 
s azokkal az arany és ezüst lemezekkel, melyekre a Jehova név volt vésve. 
Ezeket a főpap homlokára kötve a nép felé fordította, mert még ő sem volt 
méltó arra, hogy a nagy Jehova nevét ajkaira vegye. 

Az asszyriai régiségek gyűjteménye valóban páratlan. A mit Layard, Raw-
linson és Birch ujabb időben Asszyria és Babiloniában fölfödözött, az mind ide 
vándorolt. Négyezer esztendő tekint az emlékekből felénk. Az ékiratok holt betűi 
megelevenedtek, a két állam történetéről lefoszlott a titokszerűség, a homály. 

Az emlékek a legrégibb idők polgáriasultságáról oly világosan beszélnek, 
mint történeti könyveink a közelmúlt időkről. A nagy Szárgon, Assurbanipal és 
Szennacherib fölkelt sírjából. A biblia s a görög történetírók hitele megnöve-
kedett. Nimród, Ninive, Babilon föltárta kincseit s e kincsek az angol múzeum 
büszkeségei. 

Az emlékek domborművekből, szobrok, iparczikkek és festészeti elemekből, 
az építészet egyes részleteiből, írás-táblácskák, kis műtárgyak, talizmánokból, 
pecséthengerekből, ékszerekből, edényekből stb. állanak. 

Anyaguk alabastrorn, achát, jászpis, turinalin, márvány, haeniatit és bazalt. 
A mi pedig mindennél fontosabb, oly egyszerűséggel, közvetlenséggel beszélnek 
az emlékek ékírásai mindenről, mintha nem is az utókornak szánták volna tör-
ténetüket, mintha csak naplót vezettek volna minden cselekedetükről. Valóban 
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igaza van a Szentírás mondásának: „Én mondom nektek, a kövek fognak 
kiáltani. Mert a kő kiabál a falból és a gerendák válaszolnak a fából." 

Nem kevésbbé nagyszabású a múzeumnak egyptomi gyűjteménye. A leg-
nagyobb részét a francziáktól vásárolták, kik Alexandriának elfoglalásával (1801.) 
ezeknek birtokába jutottak. 

Igen sokat ajándékozott még Northumberland herczeg és több magánember. 
Egyptomnak kétségkívül legnagyobb érdekessége a gúlák tekintélyes soro-

zata s azoknak egész mivolta. Nincs merészebb és fáradhatatlanabb kutatója a 
gúláknak az angoloknál. Mintegy hatvan esztendeje annak, hogy egész erővel 
láttak hozzá a gúlák átkutatásához s fáradságukat fényes eredmény koronázta. 
— Átkutatták a legnagyobbat, a Chufu gúlát; átkutatták Chefrenét és a Menkará 
gúlát. Ez hozta meg a legnagyobb jutalmat számukra. 

Egy konzervált hullát, egy múmiát. De ez a múmia valamikor király volt, 
hatalmas úr, a nagy Mykerinosz, kiről Herodotos is megemlékezik. A koporsót 
s a múmiát magukkal hozták az angolok. A koporsó a tengerbe veszett, a 
múmia közpréda lett, a kíváncsi tömeg szemlélésének prédája. A faláda, mely a 
tetemet őrzi, föliratos: „Te, ki Oziriszszé lettél, északnak és délnek ura, Men-
kará király, örökké élő, az ég gyermeke, kit Nut fogant s ki Izebnek örököse, 
terjeszsze védőleg föléd szárnyait anyád, Nut, kinek nevében rejtőzik az ég titka. 
Adja meg neked, hogy olyan légy, mint Isten és semmisüljön meg, mi ellenséged. 
— Éjszak és dél királya, Menkará, örökké élő." 

Ezt a gúlát maguk a beduinok is valami félelmetes tisztelettel szemlélik. 
Kísértetekről beszélnek, melyek különösen Mykerinosz gúlája körül járnak. Talán 
keresik a nagy király tetemét, mely messze nyugaton az angol múzeumban 
fogja pihenni előreláthatólag nem nagyon kurta álmát hiányos csontvázával, 
gyantával erősen bekent testével s néhány ruhafoszlányával. Pedig ez az ural-
kodó nagyon jó emlékű a történelemben. Igazságos és jóságos. Mindenekfölött 
vidám. Azt mondják, hogy a midőn megjósolták neki, hogy még hat esztendeig 
fog élni, hozzáfogott a víg mulatozáshoz, az éjszakázásokhoz s meghazudtolta a 
jóst, mert nappallá tevén éjszakáit is, még tizenkét esztendeig élt hat helyett. 

Itt van Pollius Cleopatrájának koporsója, melynek fenekére maga Cleopátra 
van festve. Egy múmia szurokkal van leöntve s így konzerválva; másik meg-
rongyolódva ; majd teljes épségben; sőt egyikből csak a tiszta csontváz maradt 
meg. Még a múmiákat is megrágta az idő vasfoga. 

A koporsófödelekre van festve a lakónak arczképe. Néha természes színekkel, 
máskor csupa aranyozással. A termet egyaránt közepes, a nőké szinte kicsiny; 
szemeik nagyok és kifejezésteljesek. A múmiák némelyikén a hajzat is meg-
maradt, még pedig paróka alakjában. A parókaviselet általános szokás volt 
mintegy háromezer éven keresztül. A férfiak mindig viselték, a nők ritkábban. 
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Van itt egy oly ép és oly tiszta paróka, mintha ma került volna ki valami nem 
megvetendő ügyességű Figaró-kézből. 

Szobrászatukat ujabban nagyon kezdik magasztalni az utazók. Nem tart-
hatok velük. Kényszer alatt volt a művész, kényszer hatása van minden szobron. 
Még a híres Sech el Beledet sem vehetjük ki, egyedül a louvrei irnok szobrát. 

A férfiak mind egyformák, a nők nemkülönben. A férfi középkorú, a nő 
hajadon. Akár ülnek, akár állnak, egyforma a helyzet. Szabályok határozzák 
meg, hogy ilyen meg ilyen magas alaknak mekkora legyen a válla, karja, lába, 
ujja. Mentségük és egyúttal érdemük az, hogy a sablon határán kívül a boncz-
tani megfigyeléseket alkalmazzák s az emberi arczokat természethűen és jellem-
zetesen alakítják. Bántja azonban Ízlésünket már az, midőn az istenek alakjai 
állatfejekkel, lehetetlen fejdíszekkel vagy szimbólumokkal ábrázolvák. Pedig 
tudjuk róluk, hogy ezek mindegyikének valami vallási jelképes értelme is volt. 

Hogy egyebeket se mellőzzünk, nagy számban látjuk itt a régi egyptomi 
edényeket, melyekbe a hulla elégetett belső részeit helyezték ; a karabeuszok nagy 
tömegét, ezeket a szent bogarakat, melyeknek olyan erőt tulajdonítottak, hogy a 
tetszhalottakat fel tudják ébreszteni. — Gyakoriak a hasonló czélzatú Utaszemek. 
Ezeket is a halott mellé helyezték, hogy a bíró elé vivő úton biztosan haladjon. 
Nemkülönben játékszereket is helyeztek a múmia mellé, hogy legyen szórakozása 
a túlvilágon. Kiszámíthatatlan szinte a kis szobrocskák száma, melyeket minden 
múzeum egyaránt nagyobb számban őriz. 

Érdekes és fontos emlékek a papirusztekercsek. Irodalmi művek ezek, 
melyek rendszerint halottaskönyvek név alatt ismeretesek. Igen szép példány e 
tekintetben Neschemet királynő papirusza, az angol király tulajdona. Hossza 
köríilbelől négy méter. írás és képek váltakoznak a legélénkebb színekben. Ezek 
oly tiszták, oly meglepően frissek, mintha ma festették volna. A fehér festék 
olyan, mint a hó; a zöld olyan, mint a frissen kaszált rét. Az írás hieroglif, kép-
jeles. Ez írás megfejtésének szerencsés tárgya, a rosettei kő is itt van a 
múzeumban. El nem évülő dicsősége a zseniális Champollionnak, ki tiszta kom-
binácziók alapján megfejtette a hieroglifákat s ki élete végén már ó-egyptomi 
nyelvtant és szótárt hagyott hátra. 

A tábla hármas föliratú. Kettő egyptomi és egy görög írású. A görög 
szöveg vitte rá a tudós megfejtőt a helyes útra. Megfejtette a titokteljes egyptomi 
abcét. A kutató szellem oly diadala ez, mely nélkül még ma is vajmi keveset 
tudnánk Egyptomról. 

A múzeum egyéb nevezetességeit csak röviden sorolom el. 
Szinte csodálkozás fogja el az embert, midőn Karthago, az egykori híres 

Karthago mozaikművészetét megpillantja. Állatok versengése, púnok lovaglása, 
marczona alakok arczképei, virágok és ornamentika mindennemű alakja oly 
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kivitelt nyert a fönnmaradt mintákban, hogy tekintve a kort, még a mai mozaik-
művészet hódolatát is megérdemli. 

Igen szép és tetszetős az etrusk művészet is. Edényeik agyagból valók s 
olyan alakúak, mint az egyptomiaké. Az alapszín vörös, a díszítés fekete. Tárgyai 
a díszítésnek emberek, állatok és változatos jelképek. Ilyenek a görög edények 
is, 400-tól kezdve. A görög-római szobrászat igen sok, és pedig eredeti szoborral 
van képviselve. Megragadja figyelmünket egy igen szép kidolgozású Jupiter-
szobor, melyet magyar földön találtak s mégis ide vándorolt! Apolló életnagy-
ságú bronzszobra üvegszemekkel. A császároknak mellszobrai mellé sorakozik 
egy szép Vénus-szobor és a Parthenon egész tympanonja. — Alakjai hiányosak 
bár, de kivehetők a körvonalaik. Egy darab oszlopfő Diana efezusi templomából; 
abból a templomból, melyet a hírvágyó Herostratus gyújtott föl. 

A Parthenon oszlopfeje, reliefjei és sok más elszámlálhatlan régiség és 
nevezetesség, a mi csak a világ legnagyobb tudományos gyűjteményében helyet 
foglalhat. 

Londonnak ezenkívül még két nagyszabású múzeuma van : a Kensington-
múzeum és a Kristály-palota. 

A Kensington-múzeum maga múzeumok gyűjteménye. Az ipar- és művészet 
minden ága egy-egy gyüjteménynyel szerepel; Az összes angol találmányok mintái 
s a hajók óriás gyűjteménye. 

A múzeumban egyébként, mint dr. Heine megjegyzi, igen furcsa adminisz-
tráczió uralkodott csak a közelmúltban is. Az elrendezés hanyagságot és gon-
datlanságot tüntet föl. A jegyzékek, kivált a könyvtár katalógusa hemzseg a 
hibáktól. Sok könyvnek czíme a szerző neve helyett van bevezetve; egy-egy 
mű húsz fölös példányban is hever; értéktelen hirdetések, idejét múlt könyv-
jegyzékek díszes folio-kötésben díszelegnek és más egyéb példája a híres angol 
pontosságnak. 

A Kristály-palotáról el lehet mondani, hogy a maga nemében unikum. 
Vasból és üvegből készült óriási palota, üvegtornyokkal és hatalmas kupolákkal, 
melyek a hatodik emelet fölött feküsznek. Az emberi művelődés egyetemes gyűj-
teménye ez, mely szórakoztat és tanít. A mi csak fontos művelődés szempontjából, 
az másolatban itt össze van hordva; legyen az építészet, szobrászat, festészet, 
cthnográfia és így tovább. Nagyságáról kellő fogalmat nyújt a főterem hossza, 
mely 500 méter, tehát fél kilométer. Ezzel párhuzamosan haladnak melléktermei 
lenn és az emeleten. 

Ilyformán magának, a palota belsejének a bekalandozása egy egész utazás, 
hat még a terjedelmes és szépen gondozott park, a maga szépségével, szökő-
kútjaival, szobraival, üvegházaival és növénygyűjteményeivel . . . 

Az ó-kori művészettől a jelenkorig minden világhírű modell itt van, nem 
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soviniszta módon Összegyűjtve, hanem helyt adva minden igazán nagy alkotás-
nak. Minden építészeti stilus egy-egy remekével. így az ó-keresztény, a román, 
gót, reneszánsz, arab stil; a régiségtan fontos adatai; a görög, római, egyptomi 
ház berendezése; az indiai pagoda mintája; az emberiség nagy alakjainak 
szobrai, köztük Kossuth Lajos és gróf Batthyány Lajos mellszobra. Kár, hogy 
Petőfit nem ajánlotta be még valami befolyásos ember, ha idáig még nem tudták 
elismerni világhírét. 

Majd más helyen az ethnográfia a maga különlegességeivel. A merre 
csak birtokuk van az angoloknak, — pedig van nekik háromszor akkora föld-
darabjuk a földtekén, mint Európa, — minden népet bemutatnak itt egy-egy 
csoport festett főszalakban, honi terményeikkel és állataikkal. Valóban e hely 
iskola, panoráma és mulatóhely egyszerre. A ki megunja a sok látnivalót, az 
válogat a szebbnél-szebb bazárokban; vagy csalogató buffet-ben pihen meg; 
vagy letelepszik a nagy konczert teremben s ott gyönyörködik. Itt van a világ 
legnagyobb orchestruma az orgonák egyik legtekintélyesebb óriásával. Nem ritka 
az eset, hogy négy-hatezer tagból álló zenekar játszik itt, vagy három-négyezer 
főből álló vegyeskar énekel a hatalmas hangszer kísérete mellett. Valóban ünne-
pélyes és magasztos volt ez a konczert. 

Az ember szinte el sem tudja képzelni, hogy lehet dirigálni egy három-
ezer tagból álló vegyeskart s itt egyszerre a pontosságnak akkora fokát látja, 
mintha csak egy óriási automata volna az egész orchestrum. Az angol himnuszszal 
kezdik és azzal végzik. Szelíden és lágyan siklanak a hangok a palota kristály-
üvegén, mint pajkos delfinek a tenger tükrén; édes pianisszimók rebbennek 
utánnuk és sóvárogva tekintünk szerte, hol akadnak meg s hol verődnek vissza; 
a lélekzet visszafojtott, a szívverés lázas s a midőn a vezénylőbot megsuhan a 
levegőben s megszólal az orgona s az ezernyi férfihang fortisszimója, mintha 
ijesztő mennydörgés rohanna őrült erővel a falaknak és oszlopoknak, honnan 
újra és újra visszaverődve, lassan elhangzik s mi az izmainkon végigfutó delejes 
áramot még mindig érezzük. A hatás valóban páratlan : a csodálat szót keres 
és nem talál. Ennél a nagy nemzetnél minden oly nagyszabású. A magasztosnak, 
a fönségesnek hatásával távozunk a teremből s a park üde pázsitján várjuk meg 
az est tündéri látványosságát, a fontaine lumineuset; ezt a pajkos, elragadó 
játékát a vízsugárnak s miriádnyi gyermekeinek; a szökelést és esést az alakok 
és fordulatok s a szemkápráztató színek beláthatatlan skálájával; gyönyörködünk 
a színes lámpakoszorúkban, mig egyszerre eltűnik a fény s pihenőre térnek a 
Nereidák s föllépnek szerény mécsesükkel a sz. János bogarak, Aladin örök 
lámpásai. Mi pedig nagy iparkodással sietünk a vonatra, hogy egy órai sebes 
vágtatás után hazaérjünk. Pedig nem is voltunk a városon kívül, csupán egy 
külvárosában Syndenhamban. 



I I I . 

Régi arab közmondás, hogy „a ki nem látta az Alhambrát, az nem látott 
semmit." Szinte párhuzamban mondhatjuk, hogy a ki nem látta London for-
galmát, annak nincs fogalma az igazán nagy forgalomról. Hogy mennyire relatív 
a forgalom fogalma, itt látszik meg legjobban. Hányszor mondjuk a mi liliputi 
városainkról, hogy nagy a forgalma egyik-másiknak. Mit mondjunk Londonról ? 

Az örökké nyüzsgő, zsibongó élet városa ez, hol senkisem pihen ; mindenki 
rohan, mindenki dolgozik: még a naplopó is a maga módja szerint. Kinek volna 
türelme csak ahhoz, hogy a hatalmas London-Bridge sarkán megállva, csak egy 
fél óráig számítaná meg az ember- és kocsiforgalom egyedeit, a folyton tova-
hullámzó emberáradatot, mikor egy nap leforgása alatt átlag húszezer kocsi és 
százhúszezer gyalogos halad rajta keresztül! Ez a híd erő és nevezetesség tekin-
tetében elsőrangú. Vasból és gránitból készült nagyszerű alkotmány, mely immár 
hetven év óta oly szilárdan áll, mint a rhodusi kolosszus. Ötvenkétmillió koronát 
nem hiába dobtak ki az angolok. S hogy egy darab nemzeti büszkeséget is 
csatoljanak a hídhoz, a légszeszlámpákat azokból az ágyúkból öntötték, a 
melyeket a francziáktól szedtek el a spanyol háborúban. 

E nagyszabású hídon kívül még tizennyolcz és két alagút köti össze a 
város részeit. 

Magán a Themsén 300 nagyobb gőzhajó és 20 ezer kisebb hajó közvetíti 
a közlekedést. 

A közlekedés főeszköze mégis a vasút. Ennek a hálózata oly kiterjedt, 
hogy magában a városban 18 központi pályaudvara és 300-nál több vasúti 
állomása van. Pedig a földalatti London forgalmát még hozzá se vettük. 

Micsoda élet van itt a föld alatt! „Egy bűvös alvilág, soha nem látott 
jelenségekkel, mely alvilág titokzatos zajtól visszhangzik és melyben csak úgy 
nyüzsög az emberi, állati, pneumatikus, hidraulikus és villanyos élet." 

Valóságos város ez a föld alatt, hol ezren és ezren élnek, mint vakondok 
az ő nyirkos odúikban, nélkülözve a nap fényét s éltető erejét; a hová még a 
házi állatok sem tudják őket követni s elpusztulnak, ha ide erőszakolják, csak 
egyedül egy macskafaj, mely már egészen aklimatizálódott s a melynek a nap 
fénye volna terhére. Út és utcza, minden kigondolható vezeték és vasút halad 
egymás mellett vagy kereszteződik. 

Csodálatos az a merészség s az az ügyesség, a melylyel mindezt meg-
építették. Mert nem elég, hogy valóságos vasúti hálózata van Londonnak a föld 
alatt, de ezalatt még egy emelettel a föld gyomra felé még egy ily hálózata 
van. Bizonyos remegés szállja meg az embert, midőn vele szemben robog a 
félelmesszemű szörnyeteg s már-már egymáshoz érnek, midőn hirtelen alattunk 
eltűnik; majd fölfelé emelkedünk s a város útczái fölött haladunk s egy perez 
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múlva újra a föld gyomra fogad be. Föllélekzünk s megkönnyebbülünk, midőn e 
félelmetes világból az utcza nyüzsgő világába följutunk. 

Ne gondolja senki sem, hogy London utczái nagyszabásúak, fényesek, 
ragyogók. E tekintetben Európa nagyvárosai fölötte állanak. Annál megkapóbb, 
annál érdekesebb és változatosabb azoknak élete. 

Ez az élet a szerint változik, hogy melyik városrészben, sőt melyik 
utczában van. Mert más a City élete, más a Westendé, a csöndes squareké, 
más a zug-utczáké vagy a tolvaj-negyedé, vagy a dockoké és így tovább. 

Legmozgalmasabb a City. Az üzletek és raktárak városa. Mintha annak a 
néhány millió embernek mindennap itt kellene megfordulnia, oly bámulatos a 
forgalma. De csak nappal. Este vonatok röpítik haza a kereskedővilágot mesz-
szebb fekvő tűzhelyeikhez s azért éjjel négyezer ház a Cityben üresen áll. Egy 
nyugalmából fölvert hangyaboly ez a városrész, hol mindenki fut, rohan a dolga 
után, mintha minden pillanattól függne élete és boldogsága. 

A társaskocsik teteje s nemkülönben belséje tömve utassal s néha való-
ságos harczot kell folytatnia az embernek, ha neki megfelelő kocsit pillant meg. 
Mert ezek nem állnak meg az utas kedvéért, legföljebb ha megakad a közle-
kedés. Itt a kapaszkodó, a kúszó-mászó ügyesség a szükség hatása alatt roha-
mosan kifejlődik. 

A lovak patáinak tompa dübörgése, a nehéz kocsik még tompább zaja 
összevegyül a kalauzok, az árusok, a járókelők zajával, lármájával vagy kiálto-
zásnak beillő beszédjével s a kábító hatás napok után sem szűnik. 

Ha gyalog kell megtennünk egy-egy darab utat a forgalomnak ez Eldorá-
dójában, ugyancsak megfizetünk azért a tapasztalatért, mit így szerzünk. A 
járdák a szó szoros értelmében zsúfolásig vannak járókelőkkel, vagy holmi 
mozgó üzletekkel, hol minden apróság és haszontalanság kapható; nagy 
komolysággal lépkedő zászlóvivőkkel, kik reklámot hordanak zászlóikon minden 
képzelhető háziszer vagy divatczikkről; mellükön és hátukon óriási reklám-
táblákat czipelő csepűrágókkal, kiknek írásai megmondják az idegennek, hol 
verheti el pénzét gyorsan és hatásosan; hol lehet étkeznie olcsón és kitűnően, 
— ehetetlen kotyvalékjaik nem magyar gyomornak valók — és mi ezek közt 
bukdácsolunk, jobbra-balra ugrunk, lökést fölfogunk s visszaadunk, mert nekünk 
is sietős lesz a dolgunk, lévén ez a sietség oly nyavalya, mely ragadós. 

Akkor gyűlik meg legjobban a bajunk, ha az utcza másik felére kell 
átjutnunk. Nagy, széles utczákban ez nem nagy dolog. Jó láb és jó szem kell 
hozzá. De itt ez is kevés. Az utczák szűkek, a forgalom elképzelhetetlen. Még 
a benszülött londoni is nagyon megnézi, mikor rohanhat keresztül veszély nélkül 
a másik oldalra. Hát még az idegen, a kinek fejében mindig ott kisért az a 
húszas szám, a mennyit naponta kocsi üt el. Legtöbb esetben lehetetlen az 
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átkelés. Ha már jókora tömeg torlódik össze a járda szélén, melynek leghőbb 
vágya a tulsópart elérése, akkor megszánja a szánandó tömeget az utczák föl-
tétlen tekintélye, a rendőr; kezét fölemeli, parancsol a kocsiközlekedés egy pilla-
natban megáll s a tömeg hálás lélekkel meg ziháló mellel rohan a másik oldalra. 
Izrael átkelése ez a Vörös tengeren, mögötte újra összefoly a kocsitenger. 

Ez aztán a rendőrség! Legjobb az egész világon. Éber és figyelmes, erős 
és udvarias. Figyel mindenre és rá is figyel mindenki. Válogatott emberek, jól 
fegyelmezve és tanítva. Akár egy hadsereg. Számuk is akkora, tizenhatezer. Öltö-
nyük sötétkék posztóból való, fejükön tűzoltó-föveg-féle, kezükben keztyű, 
egyéb semmi, se kard, se pisztoly. Tekintélyük mégis igen nagy, mert szigorúan 
büntetik azt, ki ellenük vét. S ez így van rendjén. 

Az utas bizalommal fordulhat feléjük és minden angol. Hányszor történik, 
hogy tehetetlen öregeket, nyomorék koldúsokat maguk vezetnek át az utcza 
másik felére. A ki pedig nem enged szavuknak, azt a fölöttes hatóságnak jelentik 
föl. Részeges csavargók s veszekedő naplopók nem szívesen jönnek érintkezésbe 
hatalmas markukkal és izmaikkal. 

Az utczáknak tipikus alakjai a czipőtisztítók és az utczaseprők. 
A czipőtisztítók czifra, de azért csak szemtelen legyek. Vörös zubbonyukat 

széles, mesterségüket dicsérő módon kifényesített bőröv fogja körül; kalapjuk 
vörös szegélyes. Az utczák piszkos papagályai, kik minden idegenbe belekötnek 
s „utánozhatatlan természetességgel" mit szemtelenségnek szokás mondani, 
figyelmeztetik az embert, hogy nem valami szalonképes a czipője. Ha szóba 
állsz velük, megkínoznak; ha nem, úgy kifiguráznak. 

Sokkal rokonszenvesebbek az utczatisztítók. — Ügyes kis fiúk ezek, kik 
csodálatos gyorsasággal ugrálnak egy helyről a másikra és oly biztossággal kúsznak, 
mint a macskák, összesöpörve a szemetet s az út mentén fölállított bádogszek-
rényekbe hordván azt. Mi remegve várjuk a pillanatot, mikor szökhetünk át 
egyik oldalról a másikra s ezek ott forgolódnak jóformán a lovak patái s a kocsik 
kerekei közt. Számuk egész hadsereg. Többnyire árva gyermekek, kiket közös 
házakban tart a város, ruházza és élelmezi őket. Az ember megszánja őket; 
keserves kenyér, de a városnak szüksége van rájuk. Mi volna az utcza képe, 
ha az óriási forgalom szemetjét csak olyan nálunk látható kényelmes utcza-
söprökre bíznák! 

A nagy zsivajból menekülve kissé megpihenünk a Trafalgar-téren. Lon-
donnak legszebb tere ez, a városnak szíve. Nevét Trafalgartól vette, hol a hős 
Nelson 1805-ben, mint győztes esett el. Szobra itt áll a középen. Egyike a világ 
legnagyobbszerű emlékeinek. Maga a hős egy ötven méter magas oszlopon áli ; 
oly magasan, hogy alig lehet kivenni az alakját. 

A talapzaton Nelson híres jelszava: „Angolország minden fiától elvárja, 



hogy megteszi kötelességét." Négy oldalon négy hatalmas oroszlán pihen, 
aposztrofálása a hős bátorságának s fönséges nyugalmának. 

Majd innen távozva a Westend városrészt keressük föl, az elegáns világ 
városát. Újra csak lárma, kegyetlen zaj, zsibongó zsivaj. Angol és olasz, német 
és cseh, szerecsen és rézbőrű zenészek pengetik szerszámaikat, ütik a nagy 
dobot, fújják a réztrombitát, éneklik nemzeti dalaikat minél nagyobb erővel, 
minél nagyobb szenvedélylyel, hogy minél nagyobb legyen a hatás s minél 
több penny hulljon a tányérjukra. Amott az angol Paprika Jancsi, Mr. Punch 
mutogatja ügyességét, a szerint a mint mestere rángatja drótizmait; odébb egy 
akrobata emel súlyokat és vashengereket ; egér, madár vagy majomtánczoltató 
mutatja be szelídítő képességét ; kintorna kínozza az ember idegeit — s a szép 
Westend is az ő díszes palotáival, szép kertjeivel csak fölületes hatást tud elérni 
az elkábított idegennél. 

Nem hagyhatunk figyelmen kivül még egy sajnálatos, nagyon szomorú kü-
lönlegességet, mely ugy a Westendben, mint a Cityben s bármely más város-
részben sűrűn fordul elő. Ezek a szomorú hírnévre vergődött Ginházak, pálinka-
mérések. A pálinkaivás szenvedélye az angolnak, kivált a londoninak. — Szen-
vedélyüknek valóságos élesztője, ajnározó melegágya a ginboltok nagy száma. 
Kis boltok ezek, igen csinos berendezéssel és nagy szeszkészlettel. Akár a gyógy-
szertárban, úgy állnak azok a piros, kék, zöld, fehér és minden színű diszes 
üvegek egymás mellett, folyton csalogatva a vendéget, kínálgatva kábitó tar-
talmukat. 

A fényes kivilágítás, a tükörablakok, a pompás berendezés csakúgy húzza 
befelé az embert, ki már rabja a ginszenvedélynek, ki inkább nem eszik, mint 
az opiumszívó vagy a morfinista, csak ginre kerüljön többször napjában. Az 
ember alig kap helyet, hová álljon, mert ülőhely alig akad ezekben, rendszerint 
annyian vannak itt. — És micsoda publikum ! Úr és hordár, kofa és elegáns 
ruhába bujtatott courtisane egyaránt megférnek egymás mellett. A finomabb höl-
gyek, a nővilág krémje itt nem iszik, de otthonában versenyt iszik a férfiakkal. 
Csak a korcsmárosok tudnák legjobban megmondani, micsoda jó fogyasztó pub-
likum ezek az asszonyi „állatok", kiknek éhező és fázó gyermekeik mellettük 
nyöszörögnek, vagy rongyos odúikban visítoznak, mig anyjuk részegen fekszik 
valamely ginbolt sarokjában, míg a korcsmáros ki nem teszi az utczára ezt a 
förtelmes tömeget s a rendőr be nem viszi az őrszobába, hol kialuszsza mámo-
rát s másnap folytatja ott, a hol tegnap abbanhagyta. Ezek aztán nők, a nép 
asszonyai, anyák, kiknek gyermekeik is vannak s kiknek kötelességeik is volná-
nak. Hát a férj hol van ? Az másutt iszik. Ott valahol a Charing- Gross és az 
Oxfordstreat közt fekvő valamelyik csapszékben a sok ezer közt. Mert ez a vá-
rosrész, daczára annak, hogy London főutczája mellett húzódik végig, ez a va-
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lóságos fészke a salaknak, a szenynek, a gonoszságnak. Itt van a legtöbb szegény 
ember és a legtöbb gazember; aránytalanul több, mint más világvárosban. Az 
ember ugyancsak tartsa kezét a pénztárczáján s éjjel valahogy ide ne tévedjen, 
mert nem tudni, kikerül-e belőle? — Közel fekszik a British Muzeumhoz ez a 
ronda fészek s az ember egy óráig kóvályoghat, míg olyan helyet lel, hol barát-
sága van leülni, vagy tűrhetőnek tartja a helyet, hogy leülhessen. Valóban sze-
rencsések voltunk, hogy valami kellemetlenség nem ért a csavargók, tolvajok, 
gyilkosok e világában. Mert a Seven Dials lakói, a rough-ök, a legnagyobb dur-
vaság példányai, belekötnek bárkibe. 

Valóságos vadállatok. Nem is csoda. Atyját a legtöbbje nem ismerte, anyja 
megszülte s kidobta a szemétdombra. A gyermeknek, alig hogy járni tudott, 
magának kellett megkeresnie kenyerét. Az ő világa a szemétdomb lett, meg az 
utcza. Első táplálékát itt kereste a kivert kutyákkal, hulladék volt csemegéje, 
rohadt gyümölcs és minden ehetetlen rondaság volt kenyere. Társaitól megtanulja 
a bukfenczezést, az ügyes ugrándozást s most ezzel kínozza az ide tévedt ide-
gent egy-két pennyért. S talán kenyeret vesz ra j ta? Azt, a mit nagyobb társai. 
Pálinkát. Midőn fölcseperedik, akár voltak idáig „úgynevezett" szülői, akár nem, 
szabadlábra lép. Csavargó lesz, majd tolvaj és fokozatos haladásban rablógyil-
kos. — Hivatásos gazemberek ezek mind, ügyességük páratlan, vakmerőségük 
csodálatos, kik „nem dolgoznak ingyen." És London nagy fegyelmezettségű 
rendőrsége, minden rangú humánus intézménye nem birja kiirtani e czégéres 
gonosztevőket. Nem is fogja, a míg a vagyonaránytalanság akkora lesz, mint 
most ; a míg a ginnek akkora hatása és vonzóereje lesz, mint most. 

A salaknak, a söpredéknek e nagy mennyiségétől eltekintve, az angol 
nép maga ezekben a fogyatkozásokban kevésbbé részes. — Szereti az élvezetet, 
de nem részeges, szereti a kényelmet és a szabadságot. Mint Szemere Bertalan 
mondja: „jelleme cselekvés, hasonlóan a rómaiéhoz; komoly, nyers, szilárd; az 
angol mértékes, imperátor arczczal bir s rajta, mint márvány főn, nyugalom 
uralkodik. Tapad a múlthoz; boldogságát tűzhelye mellett leli meg." • 

Nagyon jellemző s minden népre valóban a megszívlelés tárgyát 
képezheti az angol vasárnap megülése. E napot a pihenésnek szánja, a lelki épü-
lésnek, a testi erők fölfrissítésének. 

Vasárnap a City olyan, mint egy lakatlan városrész. Ember, kocsi alig 
akad útközben. Mindenki családjában marad e napon, miután részt vett az is-
tenitiszteleten. Boltok, korcsmák, minden zárva. Ünnepi hangulat sugárzik le az 
arczokról, az édes megpihenés kellemes érzete tölt el mindenkit. Az angol drága 
pénznek tekinti az időt, de a vasárnapért nem alkuszik. Ezt kivételnek ismeri el 
az is, kinek minden percze nagy pénz. A délelőttöt az Istennek s a lelkűknek 
szánják, a délután a csöndes szórakozásnak marad fenn. 
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A mily csöndes és szinte néptelen a város délelőtt, oly népessé lesz dél-
után, kivált azon helyeken, melyek a forgalomnak góczpontjai. Az angol délután 
a zöldbe, friss levegőre vágyik. 

A parkok megtelnek népességgel. Ezeknek legnagyobbika s legszebbike a 
híres Hyde park. 

Délután négy óra felé akkora a harcz a hatalmas tramwaík körül, hogy 
ember legyen az, ki akkor tud fölkapaszkodni az emeletes kocsira, mikor ő 
szeretné. De lassankint csak kiér az a sok ezer ember a park hűsébe. 

Maga a park a külső szépségnek, a meglepetésnek nem valami nagy ada-
gával hatja meg az embert, mint inkább az angol népnek a maga sajátos 
szórakozásaival ezen a nagy térségen. Nagyarányú füves térségek közönséges 
vasrácscsal elkerítve, melyeken belül hétköznap juhok legelésznek, de vasárnap 
gyermekekszaladgálnak, labdáznak bennük; lányok, asszonyok sétálnak udvarlóikkal, 
vagy férjeikkel, vagy a fűben heverészve lakmároznak; az utakon a nép hemzseg 
rengeteg mennyiségben s végig hullámzik a tömeg, a míg csak a szem ellát. 
Majd meg-megállnak egy-egy prédikátor körül, ki egy kis emelvényről szóno-
kol nekik politika, vallás, társadalmi kérdésekről; az egyiket áhítattal hallgatják, 
a másikon mosolyognak, a harmadikat már kinevetik, mert csakugyan nevetséges 
figurák is kapaszkodnak föl az emelvényre; az egyik dobol, a másik tánczol, 
toporzékol s ügy beszél, mintha minden mondata egy-egy kacskaringós károm-
kodás volna, szinte úgy habzik a dühtől. 

A ki erőt érez magában, az föláll és szónokol, a míg hangja, vagy szel-
lemi tarsolyája ki nem fogy. Vagy harinincz ilyen szónokot tekintettünk meg s 
a tanulság az lett, hogy alig-alig akad köztük igazán szónoki alak és tehetség. 
Egyik a humanizmusról beszélt, a keresztények, zsidók és minden felekezetnek 
megszívlelésül; egy másik a lordok kiváltságait védelmezte s olyan dühhel 
verte a tribünt, hogy másnap alighanem megdagadt a keze. 

De a dolog hasznosságát úgy a szónok, mint a közönség szempontjából 
nem lehet elvitatni. Szabad szó, szabad vélemény. Vihar tisztítja a levegőt. Az 
ő dörgedelmes szónoklataiknak is megvan a maguk hatása. S nemcsak férfiak, 
hanem nők is vállalkoznak ilyen szerepre; s nemcsak itt, a parkban, hanem még 
az utczákon is. Magával hozza, vagy hozatja kis zsámolyát az ilyen exaltált nő, 
rááll s szónokol mindennemű dologról, a mi a nőket illeti, vagy a mihez közük 
sincsen. 

Másutt meg áhítatos gyülekezetek tűnnek föl. Középre áll a családfő, 
vagy egy magános prédikátor s énekel zsoltárokat, magyarázza az evangéliumot, 
vagy rendszeres prédikácziót tart. A közönség néma figyelemmel és áhítattal 
hallgatja, vagy együtt énekli vele a zsoltárokat. Ugyan hol akadna ilyen vasár-
napi publikum minálunk; s akadna-e szónok, vagy előénekes az ilyen kegyeletes 
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mulatsághoz? . . . Nálunk mindez nevetséges volna, az angolok pedig leszedik 
ennek is a hasznát. 

A mulatságnak egyéb részletei is igen csöndesek. A park taván csóna-
káznak, a széles utakon elegáns fogatok robognak tova, az arisztokraczia séta-
kocsikázása ez ; igen sokan a katonazene köré csoportosulnak, mely keserves 
egyvelegeket fuj csupa fúvó hangszerén, a mi magában véve is nevetséges, de 
ez itt mind élvezetes; s ez a mulatság, mely a bécsi tingl-tangl zenéjénél jóval 
alacsonyabb fokon áll, oly élvezetet nyújt az angol publikumnak, hogy egy hétig 
mindig visszagondol a kedélyes délutánra. Pedig micsoda mulatság lehet az 
olyan, a hol az áhítat, a kegyelet műszaga érzik mindenfelé, a hol erőltetett, 
vagy fitogtatott csönd és csalárd szemforgatás uralkodik. Még legokosabban cse-
lekszenek azok, kik sétával töltik el szabad perczeiket. Pedig ezek is sokan 
vannak. 

A hullámzó tömeget tarkítja a sok piros kabátos katona. Olyanok, mint a 
pipacsok a búzában. Mint katonaság, mondhatnám ronda a ruházkodás dolgá-
ban. Kis köcsögöt hordanak fejükön, mely egyiknek a fejére sem fér, azért 
oldalt csapva a jobb fülükön pihen ez a nevetséges valami; melyet még egy 
fekete szíj szorít az állukhoz. Kardjuk nincs, csak egy kis nádpálczájuk. Nagyon 
büszkék, fönnen hordják a fejüket. Ügy látszik, van még egy kis becsületük, 
pedig már nem sok lehetne a sok kudarcz után. Róluk is elmondhatjuk, a mit 
Heine mondott a németekről. Azért járnak oly peczkesen, mert elnyelték azt a 
botot, a melylyel a búrok páholták őket. 

A közönség dédelgeti őket. Kivált most, a midőn már annyian vesztek el 

a búr háborúban. 

Ez is csak politika, számítás, egy kis elégtétel azért, hogy vérüket is ont-
ják nem annyira hazaszeretetből, mint inkább muszájból, vagy tisztességes zsold 
fejében. A színházak, az orfeumok, a czirkuszok mutatványaiban mindig ott szere-
pel a hadsereg hősiségének aposztrofálása is. Tüntető volt e lelkesedés a Grand 
Circleben. A csoportos menetek, a nagy némajelenetek, mind az angol dicső-
ség magasztalásai s a hadsereg mellett való tüntetés, a nemzeti színek rajongó 
szeretete. 

A kinematográf a háború azon jeleneteit adja elő nem kis adagú nagyí-
tással, a hol az angol hadsereg vívta ki kétes értékű diadalát. S a közönség 
tombol, üvölt lelkesedésében, fölugrik s úgy üdvözli Roberts lord képét, az em-
ber alig tudja magát türtőztetni, hogy hangosan ne kaczagjon, vagy hogy meg-
botránkozásának határozott jelét ne mutassa, midőn az öreg Krüger vetített 
képe láttára fütyülés, tombolás, ugatás, padok verése, pisszegés, inas-tempókra 
valló oá-zások és más ízetlenségek zavarják meg hosszú perczekre az előadást. 



Chauvinizmus a legnagyobb, de egyúttal a legocsniányabb mértékben és 
módban. 

Ilyen az angol, ilyen a fővárosa. 
Az ember megcsodálja haladásának nagy arányait, túlon-túl praktikus vol-

tát ; gazdagságát, nemkülönben szegénységét; hatalmát, nemkülönben gyöngesé-
gét s úgy érzi, hogy e nagy nemzet, e nagy hatalom idők folyamán úgy fog 
összeroskadni saját súlya alatt, mint egykor Róma. 



PARIS . 

íjgy nép sem tanult annyit vereségeiből, mint a franezia. Midőn leg-
utóbb a porosz földhöz vágta, azt hitte, hogy a gyűlölt ellenfél 
többé föl nem kel; és a franezia, miként a gummilabda, annál 
nagyobbat ugrott. Hatodfél milliárd frank sarezot vetett ki rá. Azt 

hitte, hogy nem tudja kifizetni s az adós nyakán összébb szoríthatja a hurkot. 
S a francziák negyvenkét milliárdot ajánlottak fel egy szóra, pedig csak három 
milliárdot kért tőlük az ország. Tizennégyszer annyit, mint kellett; tízszer annyit, 
mint a mennyi vert pénz van az egész világon. 

Mintha a francziák azóta megkomolyodtak volna. A túlságos fényűzéssel 
alább hagytak, a munkához jobban hozzáfogtak. A cézarizinus fogházai és dol-
gozóházai azóta több kiadó lakást kínáltak; tolvaj, naplopó, koldus kevesebb 
lett, kivándorló csak elvétve akad ; a nemzet a határozott haladás útján 

, törtet előre. 
Ipara minőség tekintetében Angliát fölülmúlja. Egyes iparágakban, kivált a 

fényűzési czikkek előállításában utolérhetetlen. Kereskedelme kiterjedt és jól 
jövedelmező. Közlekedési viszonyai tökéletesek. 

A haladás czentruma Páris; bár nem lehet mondani, hogy Páris szava az 
ország szava. Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, úgy műveltség, mint kereske-
delem, ipar, nagyság és jelentőség dolgában mintha versenyt futnának a fővárossal. 

Páris azért csak Páris marad minden franezia szemében és szívében. 
Szeretik ezeket a vidéki nagyvárosokat is, de a szeretetnek egész rajongásával 
fordulnak a főváros felé, mert szerintük az újkori műveltségnek, történelemnek 
csak egy Rómája van és az Páris. 
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Ha a szeretetnek és ragaszkodásnak ez a mértéke túlzott is, de azt is 
el kell ismernie mindenkinek, hogy a nagy forradalom óta, sőt a legnagyobb 
diplomata Richelieu korától fogva a világtörténelem szálait itt szőtték, hálóját 
itt fonták. 

A kiben ambiczió lakozik, az Páris fölött keresi szerencsecsillagát. Hány 
éhes ügyvédből lett itt vilgáhírű diplomata és államférfiú; courtisaneből divat-
hölgy, zugíróból irodalmi nagyság. Mert a ki Párisban győz, ünnepli az egész 
ország. Olyan az ő dicsősége, mint az olimpiai győzőé; diadalmenet és dicsőség, 
mit többé el nem felejtenek. 

Párisnak megvan az a varázsereje, a milyennel kívüle csak Róma dicse-
kedhetik. Csakhogy Róma múltjával vonz, Páris a jelennel. Megtízszerezte a 
varázserőt a világkiállítás, de az érdeklődés erejét még azokban sem veszítette 
el, kik ez alkalomból fölkeresték. Valami kellemes kedélyhullámzásban ringa-
tózom most is, midőn a visszaemlékezés sajkáján fölkeresem a világkiállítást, a 
nagy tanulságoknak nagy forrásait. 

Páris lakosság tekintetében az európai földség legnagyobb s a világ har-
madik városa. Lakóinak száma kétmilliókilenczszázezer. Nincs nemzet, mely ne 
volna képviselve e számban. S mintha ez a sok ember mind az utczáról élne, 
oly mozgalmas a város képe, kivált a nagy boulevardokon. Ekkora forgalma 
más városnak a föld kerekségén egynek sincs. Csupán London múlja fölül, de 
itt is tekintetbe kell venni, hogy London utczái szűkek, Párisé pedig terje-
delmesek. Az egykori zugutczák már rég eltűntek, egyenes, rendezett utczáin 
palotasorok csatlakoznak egymás után. 

Az idegent ez a mozgalmas élet ragadja meg először. Kivált a nagy 
boulevardok jellegzetes élete, a hol a boulevardtaposóktól az utolsó utczai 
komédiásig a városnak minden nevezetes vagy ismert alakja megfordul. A nagy 
boulevardok a Madeleine templomtól a Bastille-térig húzódnak. Egy-két séta-
kocsizás elegendő, hogy képet alkosson magának Páris utczáinak, házsorainak, 
monumentális épületeinek alakjáról, nagyságáról és fontosságáról. 

A várost a Szajna két részre osztja. A balparti rész a közigazgatás, tör-
vénykezés, tudományosság székhelye ; a jobbparti az ipar, a kereskedelem és a 
nyilvános élet gyűlhelye. A két részt huszonnyolcz híd köti össze. Utczája van 
hétezerhatszázharmincz, a főbbek harmincz-negyven méter szélesek, helyenkint 
megszakítva terek és parkoktól. 

Utczái közül legjelentősebb a Rue de Rivoli, Rue de la Paix és a törté-
nelmi nevezetességű Rue St. Honoré. Terei közül a Place de la Concorde. 
Egyik legszebb tere a világvárosoknak. Közepén áll a Luxor obeliszk. Ez a 
szép egyptomi ajándék jóval többet mutat itt, mint a hasonló szabású Cleopatra 
tűje a Themse partján. Magassága meghaladja a harmincz métert. Mellemet Ali 
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kedveskedett vele Lajos Fülöpnek, ki azt 1836-ban ide helyezte nagy fáradság 
és kétmillió frank szállítási költséggel. 

Melléje sorakozik a Vendőme-tér hasonló nevű oszloppal. I. Napoleon dicső-
ségét hirdeti, nemkülönben hiúságát, — úgy mint Trajánét annak oszlopa. Az 
utánzás észrevehető. Az oszlop tetején áll a nagy hódító szobra. Azon ágyúkból 
öntötték az oszlopot, melyet ő és vezérei elfoglaltak. Ma már nem engednek föl 
senkit a tetejére, hogy élvezze a remek kilátás kellemeit, mert kedvencz helyévé 
kezdett lenni azoknak, kik életüket egy elhibázhatatlan salto. mortaléval akarták 
befejezni. 

A történelmileg oly nevezetes Bastille-tér a régi hirhedt Bastille erősség 
helyén áll. Közepén a júliusi oszlop, melyen a Bastille bevételének elesett áldo-
zatai vannak nevükkel megörökítve. Az oszlopon görög isten díszlik, kezében 
fáklyával és koszorúval, a forradalom szimbolikus tárgyaival. Megkapó még a 
Place de la République a köztársaság nagyarányú bronzszobrával s a forradalmi 
jelszavak képletes alakjaival. 

Vannak városok, melyekre valami úton-módon ráfogták, hogy nagyon 
szépek és ez a vélemény oly egyetemessé lett, hogy szinte merényletszámba 
megy ez ellenében nyilatkozni. Ily szerencse jutott Párisnak is. — Mindenki azt 
mondja, azt írja róla, hogy nagyon szép. De ha fölvetjük a kérdést, tulajdon-
képen mi a szép rajta, kissé gondolkozóba esik a dicséret. Lehet, hogy vala-
kinek az tetszik, hogy a házak lehetőleg egyformák alak, színezés, magasság, 
sőt nagyság tekintetében, de hát talán mégsem egyetemes az ízlésnek ez az 
alakja. Házai vagy csupaszok vagy hirdetésekkel teleragasztvák. Nincs ezeken 
jóformán semmi díszítés, semmi stílszerűség. Egyik olyan szürke, mint a másik. 
Vaserkélyek futnak végig az emeleteken, ez az összes dísz. Mi mások a mi 
palotáink az Andrássy-úton, micsoda stílszerűség, micsoda pompás balkonok 
vannak itt. Ott az egyformaság egyhangú és unalmas, itt a sokféleség nem bizarr, 
hanem harmonikus és gyönyörködtető. Ott az összhang akkora, hogy szinte egy-
hangú, csupa oktáv hangok; itt az összhang változatos, hatalmas és kellemes. 

Párisnak szépsége nem az utczák szépségében, sem a nyilvános paloták 
nagyságában vagy nagyszerűségében rejlik, hanem történelmi emlékeiben s kivált 
népének barátságos, kedélyes, nyilvános életében. A boulevardok mozgalmas 
élete az, mi feledteti az utczák külső egyhangúságát s a mi az utas kedély-
állapotára is legtöbbször azzal a döntő hatással van, hogy föltétlenül dicsér 
mindent, mit szeme megpillant. 

A boulevardok külsejének, tisztaságának rendbentartására sokat áldoz a 
város; aszfaltja, kövezete kifogástalan; az a kilenczvenezer fa, mely az utczákat 
borítja, gondos kezek ápolását mutatja. Történelmi emlékeit jól kíméli, legyenek 
azok a régi cézarizmus, vagy a forradalom, vagy az ujabb császárságok emlékei. 



Párisnak szépségét és kellemét mégis csak a lakosság élete, a boulevardok 
káprázatos mozgalmassága adja. 

A francziának már természete az udvariasság, barátság és vidámság. Ha 
vasúton szóba ereszkedik az utas vele, csak oly szíves és készséges, mintha 
boltba megy az ember, pedig itt a haszon reménye is nógatja az eladót. Ellát 
minden jó tanácscsal, apróbb szívességeket tesz, sőt Ígéreteket mond, csupa 
udvariasságból, melyeknek teljesítésére azonban egyik sem gondol. Társas élete 
vidám, de nem örökké dorbézoló. Azokat a hirhedt mulatozásokat leginkább azok 
az idegenek szokták rendezni, kik itt költik el fölösleges, nem ritkán szükséges 
pénzüket; ezek tartják fönn az éjjeli mulatóhelyek legváltozatosabb alakjait. 

A párisi ember is szereti a mulatságot, de ez egyszerű, ízléses s a mellett 
vidám. A nagy többség, pedig ez határoz, munkáját elvégezve az utczára siet, a 
nyilvánosságot akarja látni, abban részt venni. Az otthona nem elégíti ki, magával 
hozza családját is a boulevardokra. Ezeknek élénksége, változatossága az a delejes 
erő, mely mindnyáját ide vonzza. Elmegy a mindenfelé lelhető parkokba s ott 
élvezi a növényzet szépségét s a társalgás kellemét; megszemléli a fényesebbnél-
fényesebb kirakatokat; megáll egy-egy bohócz vagy erőművész mutatványainál; 
gyönyörködik a forgalom élénkségében ; újságot olvas a kávéházak és vendéglők 
előtt, szórakozik, de italt keveset fogyaszt. Az ember azt hinné, hogy a franczia 
csak úgy reszket a korcsma után, pedig az csak pihenője a séta után, vagy czen-
trum, a honnan figyel és mulat. 

A boulevard igazi élete estefelé kezdődik, öt és hét óra között. Ezután 
megszakad egy időre, a míg megebédelnek és elmennek a színházakba vagy 
más látványosságokra, a honnan kijövet újra a boulevardokon pihennek és 
szórakoznak körülbelül éjfélig vagy egy óráig. 

A párisi embernél csaknem elmaradhatatlan az étvágygerjesztő abszint. 
Olyan mint minálunk az ebéd és vacsora előtti sörözés, de nem akkora általá-
nosságban. Azért nevezik az alkonyatot „zöld órá"-nak is az abszint zöldes 
színétől. Ennél az egy pohár italnál beszélgetnek, tréfálóznak s gyönyörködnek 
az utcza mozgalmában jó egy óráig. Magunkfajta ember szinte restel egy pohár 
pálinka mellett annyi ideig időzni, ők nem. Azért a kitartóbb vendégekre, kik meg-
megismétlik a hozatalt, szinte bizton rá lehet fogni, hogy idegenek. Természete-
sen ez nem szabály, mert itt is akad akárhány ember, ki az italozást, az abszint-
ivást egész szenvedélylyel űzi s a ki úgy teszi tönkre idegrendszerét mint 
Musset Alfréd, de a nagy átlag nem. 

Legmozgalmasabb az élet, mint mondám, színház után. A közönség mint 
a vízár, úgy lepi el a kávéházak utczai asztalait, hogy frissítőt vegyen magához. A 
tömegnek nagy része föl és alá tolong, hogy lássa az ülőket és járókat s hogy 
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őt is lássák. Szemügyre vesznek mindenkit, nem egyszer hangosabb kifejezést is 
adva tetszésüknek vagy nem tetszésüknek. 

Itt van jóformán mindenki. Itt a dúsgazdag bankár, ha épen nem kocsi-
kázik, meg a szegény szatócs; a büszke katona a maga egyenruhájában s a 
szegény napszámos a maga jellegzetes kék zubbonyában; a Quartier Latin diák-
sága s a bohém művészvilág annyi mákvirágja és még sok mindenféle virág 
egészen azokig az akasztófavirágokig, kik békés időben a vendégek közt őgye-
legve az elejtett szivarvégeket szedik össze, hogy olcsó dohánynyá gyúrják a 
szegény napszámosoknak, zavaros időben, vagy kedvező alkalommal az ember 
zsebét vizsgálják meg és vámolják meg, ha ugyan jó helyen tapogatóznak. 

Itt egy ujságárus rohan, kínálva újságát, mely ilyenkor vagy a tizedik kiadását 
érte el, mert nagyon kelendő ám a „camelot" portékája, lévén a franczia mindenre 
kíváncsi, a mi történt. Ott egy másik képeslapokat, albumokat erőszakol az 
emberre. Emitt legyezőket mindennemű fanatisztikus alakban, csakhogy hasson 
az újság ingerével; amott meg tréfás tárgyakat, szükséges apróságokat, virágot 
és ki tudná elmondani még mi mindent. 

A kocsiút pedig telve van robogó uri fogatokkal, könnyen szaladó „vie-
toriákkal" és kerékpárokkal; mindegyik siet a maga utján, csak néha-néha 
akadnak meg a keresztutaknál és a nagy tereken. Az üzletek ragyogó kivilágítása 
pedig egész fényözönt bocsát az emberek ezreire, a házakon és erkélyeken 
elhelyezett czégtáblák is kinyúlnak s ezek a nagyutra vetik fényüket s tarka 
színeiket. 

A város távolabb fekvő részeiben már csönd honol, Morfeus uralkodik a 
vidéken, míg végre itt is a késő éjszakában elalszik a világosság és pihenőre 
tér a boulevard kifáradt közönsége. 

II. 

Páris monumentális épületek tekintetében gazdagnak mondható. Szépség 
és történelmi nevezetesség jellemzi ezeket. 

Számottevő temploma, a kisebb kápolnákon kívül hetven van, de nagyság, 
szépség és történelmi nevezetesség szempontjából a Notre Dame emelkedik ki. 
Valósággal uralkodik a sok templomtorony fölött az ő két csonkán maradt tor-
nyával. Még a rokkantak palotája, a Hotel des Invalides jön számba mellette, 
mint igazán imponáló épület a maga hatalmas és messzire ragyogó aranyozott 
kupolájával, mely egyike a legszebbeknek e nemben. 

Itt van eltemetve a nagy Napoleon; hatalmas kriptában fekszik szarko-
fágja ; tizenkét szobor és hatvan ellenséges zászló őrzi diadadalainak emlékét. 

A Notre Dame a franczia gótikának remeke. Francziaországnak egyik leg-
régibb temploma. Szépségét csak a rheimsi múlja fölül. Nagyságra nézve ötödik 
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helyen áll a világ legnagyobb templomai közt. Huszonegyezer ember kényel-
mesen elhelyezkedhetik benne, míg a sz. Péter tamplomban ötvennégy, a milá-
nóiban harminczkét, a londoni sz. Pál templomban huszonöt és a Sophia 
templomban huszonháromezer. Páris püspöke 1163-ban tette le az alapkövét 
III. Sándor pápa jelenlétében. Kiépítése egész a XlV-ik század elejéig tartott. A 
tornyok teljes kiépítését már elmulasztották, mert biztos jelekből következtetik, 
hogy azoknak gúlaalakúaknak kellett volna lenniök. Ez a csonka torony-rend-
szer a templomépítésnél itt mérvadó lett és megkülönböztető jel a német-gót 
rendszertől. 

Itt van a hazája a gót stilnek. Itt, Francziaországban keverték a román 
stilt a gót elemekkel; itt ment át a tiszta gót stilbe, a minek számos emléke 
maradt fönn. Az uj stil vívmányait örökítették meg ezzel a nagyszerű dómmal, 
mely stílusnak szépségeit inkább a későbbi rheimsi, kölni és bécsi egyházak 
mutatják. 

Igaz, hogy a Notre Dame belső díszítése, szobrászati és festészeti remekei 
ma már csak alig egy-két részben és romban maradtak fönn, mert a forradalom 
dúlása ezeket sem kímélte meg, de azért a hatás most is elmaradhatatlan. 
Kőzéphajóját, mely harmincznégy méternyire emelkedik, két-két oldalhajó kiséri, 
majd egy kereszthajó szeli. A főhomlokzat díszítése nemes, egyszerű, tiszta és 
összhangzó. Főékessége a hatalmas üvegrózsa a tizenkét apostol alakjával. 
Három hatalmas díszkapu vezet a templomba, melyek fölött hosszan elnyúló 
szobrokkal ékített árkádsor emelkedik. 

A tornyok bár csonkák, hatvannégy méter magasságra emelkednek; a 
jobbikban őrzik a tizenhatezer kilogramm súlyú óriási harangot. 

Mint építészeti szépség, ide sorakozik az ujabbkori Madeleine templom. 
I. Napoleon Pantheonnak szánta, a franczia hadsereg kizárólagos emlékcsarno-
kának. Érdekessége és egyúttal szépsége az, hogy az athenei Jupiter templom 
mintájára építették; óriási szabású korinthi oszlopai valóban klasszikus hatást 
gyakorolnak. Belseje csak egy nagy hajó, melyet remek bronzkapu zár el a 
külvilágtól. 

Páris profán építészeti szépségeiből megemlítjük a Pantheont, melyet „a 
nemzet nagyjainak emelt a hálás haza" mely Páris védőszentjének, sz. Genové-
vának sírja fölött épült és sírját rejti magában Rousseau, Voltaire, Victor Hugó, 
Sadi Carnot és más nemzeti nagyságoknak; megemlítjük a városházát, a Hotel 
de la Viliét, Európa egyik legszebb s mindenesetre legelső dalszínházát, az 
Operát, mely negyvenhat millió frankba került; a szerény külsejű, de annál 
nevezetesebb Sorbonnet, Európa első szervezett egyetemét, melyet 1252-ben Sorbenne 
kanonok alapított; a luxembourgi palotát, mely háromszázados életéből sokat 
tudna beszélni azokról, kik úgy éltek benne, mint Olympuson az istenek; a 
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keleti stilben épült Palais de Trocaderot, a hetvennyolczadiki kiállítás e fényes 
emlékét, mely most sem veszített hatásából, akár az Eiffel torony. 

Művészeti és művelődési szempontból legnagyobb nevezetessége a város-
nak a Louvre. 

Mint palota a reneszánsz remeke. Alapja, a régi Louvre, a tizenkettedik 
század végéről való. — Ekkor csak vadászkastély volt; találkozó helye a farkas-
vadászoknak. Ezért nevezték akkor Lupare-nak. I. Ferencz kezdte meg annak 
művészi fölépítését, mit utódai folytattak. Az ö korában a középkori építészet 
modorossága már eltűnt, az építőművészek saját alkotó szubjektivitásukat viszik 
be műveikbe, mi által azok mintegy öntudatot nyernek. Ebben a szellemben 
vezette a Louvre építését a nagy Lescot és megteremtette a remeket, mely „a 
legfőbb fényűzés arkitekturája" és olyan mű, mely „mint ama pompaszerető 
kor tökéletes és egyszersmind legnemesebb kifejezése párját ritkítja." Medici 
Katalin kevesellette a Louvret, még egy hasonló fényű palotát emeltetett, a szo-
morú emlékű Tuileriákat. 

Azt a tervet, hogy e kettő egy hosszú csarnokkal összeköttetésben legyen, 
csak III. Napoleon valósította meg hetvenöt millió frank költségen. 

A mióta a forradalom XVI. Lajost és családját a Tuileriákból a vérpadra 
vitte, azóta a Louvre muzeummá lett, a Tuileriák pedig a parvenü császártól 
kezdve III. Napoleonig és az uj köztársaság koráig nagyon is cserélgették 
lakóikat. 

A Louvre muzeum valódi kincsháza az egyptomi, görög, római és keleti 
régiségeknek ; képek, rézmetszetek és szoborműveknek, műtárgyaknak, tenge-
részet és ethnografiának. Részletes megtekintésük hónapokat venne igénybe. A 
ki csak végig akarja járni a termeket megállapodás nélkül, az is két órai utat 
végez. De mégis vannak tárgyak, melyek mellett közönbösen lehetetlen elha-
ladni s a melyeket nem bir elfelejteni az ember. Ezekről emlékezem meg. 

Az egyptomi régiségek Egyptom hajdankori kulturáját mutatják be. Nin-
csenek akkora mennyiségben, mint a britt múzeumban, de azért szép számmal 
és figyelemreméltó példányokban. Itt van az egyptomi szobrászat remeke, a 
világhírű „egyptomi irnok" szobra. Kora a XXVIII. század K. e. az ötödik vagy 
hatodik dinasztia uralkodásából. 

Ülőhelyzetben ábrázolja az imokot; előtte tábla. Kicsiny az egész, kis 
gyermek nagyságú. Teste vörösre, haja feketére festett, szeme üvegből való, 
színe barna. Csupa élet, csupa élénkség ez a kis szobor. Pedig tudvalevő dolog, 
hogy az egyptomi szobrászatból épen az élet hiányzik ; szabálylyá lett merevség 
és szögletesség uralkodnak alkotásaikon. Az irnok szobra rikító kivétel az álta-
lános szabály alól. Szinte merényletet követett el az a szerencsés művész, a ki 
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túltette magát a sablonon. Ennél és a bulaki múzeumban őrzött Sech el Beled 
szobránál nincs is remekebb alkotása az egész egyptomi szobrászatnak. 

A perzsák fényes történetét ábrázolják azok a részletek, melyek Dárius 
trónterméből kerültek ki; az ökörfejes oszlopfők, a hódítások reliefjei; vadá-
szatok, vadállatok, vagy szolgák és katonák zöld és sárga égetett téglából kira-
kott alakjai. 

A görög-római régiségek megbecsülhetetlen része a milói Vénus. Melos 
szigetén ásták ki, innen kapta nevét is. Hogy mely korból való, még mindig 
vita tárgya és előreláthatólag még soká az lesz. Szépsége, tökélye, formai befe-
jezettsége, plasztikája csodálatot kelt. 

A női test arányait és szépségét reprodukálja. Erőteljesen kifejlett, de azért 
üde, nem elpuhult asszonyi szépség ez a Vénus. Ideálja az eszményi szépségű 
nőnek. Milyen lehetett ez ép korában, mikor most is oly páratlan a hatása. 
Pedig karjai nincsenek, maga a márvány ripacsossá lett az idő viszontagságaitól. 
Hozzáértő szobrászok mondják, hogy ép korában Ares pajzsát tartotta két 
kezével bal lábszárára támasztva és annak fényes tükrében nézte magát. A szobor 
hatását legszebben és legpoétikusabban Heine aposztrofálta egy remek kis 
versében. O is ott állott a milói Vénus szobor előtt s csodálta. Extázisában 
megelevenedett a szobor és ő feléje terjesztette karjait, hogy szenvedélyes öle-
léssel öllelje a legszebb nőt és megkérdezte tőle: „Te szépség, te szendeség, 
te megtestesült szerelem, mondd meg nekem, mi az a szerelem ?" És az istennő 
a költő fölé hajolt s megszólalt a gyönyörű ajk, de csak ennyit mondott: 
„Barátom, kétezer esztendeje gondolkozom fölötte, még sem tudom." 

Egyéb szobrászati alkotások közül kiválik Maecenas, Nagy Konstantin 
szobra, a Parthenon töredékei; a tizenhatodik századbeli Goujon hires szobra, 
a „Diana a szarvassal." Engem nem ejtett bámulatba; nem istennőre valló 
szépség kellő karcsúság híjával. Annál megradóbb a „Foglyok" márványszobra 
Michel Angelótól és Michel Colombetől az általánosan ismert sárkányölő szent 
György szobra. 

Képtára mintegy kétezer képet foglal magában. Képviselve van minden 
skola értékes példányokkal és a legújabb franczia festészet a maga szépségeivel. 
Itt van Rafaeltől Lorrainig minden nagy festő, mint Tizian, Corregio, Reni, 
Leonardo de Vinci, Murillo, Veronese, Rembrandt, Holbein, Rubens, Van Dick, 
Dürer, Velasquez, Teniers, Synders, L. Dávid, Lebrun, Prudhon, Delacroix, 
Watteau, Delaroche, Scheffer, Vemet, Poussin, Boucher és még sok nevezetes 
kapaczitása a festőművészeinek. 

Nagy vonásokban ilyen ez a világszép Páris egész minéműségével. Büsz-

kesége és dicsősége a francziáknak, dédelgetett kedvencze a hazának. Caesar 

idejében még fafalak védelmezték ezt a kis vízi várost, honnan neve Lutuchezi. 
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Lutetia Pariziorum ; Klodvig már a frank-törzseknek fővárosává tette a párisi 
törzsnek ezt a mentővárát. S azóta ez a főváros végigjárta a szenvedések isko-
láját, de ez csak megaczélozta életerejét. Ellenség, erőszak meg nem törte. Látta 
a császárság s a köztársaság bukását egyaránt és osztozott azok dicsőségében 
és szégyenében. 

A harmadik köztársaság végre meghozta a békességes haladás és a 
zavartalan fejlődés korszakát. 

III. 

A nemzetek életfája messze századok talajában gyökerezik. Életüknek fázisait 
a történelem jegyezte föl; művelődésük elemeit, fejlődési fokozatait az arkeológia 
tartotta fönn. Ujabb időknek hatalmas eszméje, egyetemes törekvése az, hogy 
megismerjék egymást, tanuljanak egymástól, ne csak Clio jóvoltából, hanem 
történelmi fejlődésüknek, művelődésüknek fönnmaradt emlékeiből és modern 
alkotásaikból. Ezért rendeznek nevezetesebb időfordulópontoknál világversenyt. 

Ezért rendezett a hatalmas franczia nemzet is a tizenkilenczedik század 
alkonypirjánál világkiállítást, hogy föltárhassa szép és küzdelmes múltjának 
emlékeit, bemutassa a szellem és a művészet legremekebb alkotásait; hogy 
ugyanezt megtehesse minden művelt nemzet, s a hosszú századok nagy tanul-
ságából, a küzdelmes mult ragyogó példáiból és a szép jelen hatalmas alkotá-
saiból erőt merítsenek a jövőhöz. 

A párisi világkiállításon a világ összes művelt nemzetei megjelentek. Szépség 
tekintetében fölülmúlt minden eddig rendezett világversenyt; nagyság tekintetében 
csak az amerikaiak múlták fölül. Erős megbírálás, sok gáncs, lenézés és gúny 
szólalt meg ellenében; más részről a magasztalások és elragadtatások dithirambjai 
hangzottak el felőle a világ négy tája felé. Az igazság mindenha a középúton 
haladt, de mintha a gáncs serpenyőjét egészen leszorította volna az elismerés 
súlya. Brennus kardja esett a serpenyőbe, az egyetemes dicséret, a közvélemény 
elismérésének kardja. Francziáké a dicsőség napja, a többi nemzeté a dicsőség 
csillagfénye. 

A francziák már megelőzőleg is négy kiállítást rendeztek, és pedig 1855, 
67, 78 és 89-ben, de úgy arányra, mint szépségre nézve az 1900-iki a többieket 
messze fölülmúlja. Ez a franczia zseninek megtestesülése. Belehelyezték a kiállítást 
a város közepébe, a mi a legügyesebb gondolatok egyike. Az idegen jóformán 
egyszerre ismerheti meg mindkettőt. Óriási arányait elképzelheti mindenki, ha azt 
mondjuk, hogy kiterjedése 112 hektár. A Szajna mindkét partján terül el, melyet 
egy uj, állandó és művészi tekintetben páratlan híddal kötöttek össze, a III. 
Sándor czár híddal. 

Tartsunk egy kis sorrendet a látnivalókban, nehogy a nagy mennyiség 
5* 



értelmetlen kaoszszá legyen. Tekintsük meg a kiállítás külső szépségeit; emeljük 
ki a belső tartalom kiválóságait; gyönyörködjünk a speczialitásokban és áldozzunk 
a mi chauvinizmusunknak, vegyük jobban szemügyre a magyar kiállítást. 

Az épületek arkitekturája leginkább a barokkstil jellegét mutatja; dekoratív 
hatásuk meglepő. Szinte vakító fehérségben ragyognak, mintha márvány és czukor 
volna anyaguk, pedig csak gipszből való összes dekorácziójuk. 

A főbejárat eredeti alkotás és eredetiségénél fogva szinte idegenszerű. 
Három nyílású kapu fölött emelkedik három óriási ív s a belőlük alkotott gömb-
szelet mint kupola helyezkedik el fölöttük. Tetején a „Parisienne" szobra, egy 
modern párisi nőalak, ki tárt karokkal fogadja a kiállítás látogatóit. Két oldalt 
két karcsú oszlop, mint obeliszkek. A formák ujak, a díszítések bizarrak, a színek 
egyesítése, a fehér és kék dominálása szokatlan, de az összhatás meglepő és 
kellemes. 

A legsikerültebb alkotás a szépinüvészetek, a Beaux Arts két palotája. A 
nagy palotában helyezték el a franczia és idegen nemzetek művészetét, a kisebbik 
a franczia retrospektív művészetnek a hajléka. Az első nagy arányaival, óriási 
oszlopos csarnokával és üvegkupolájával, az utóbbi arányos díszítéseivel és 
pompás világításával lep meg. 

A barokkstilnak valóságos utczája az Esplanades des Invalides, a nemzetek 
iparművészetének utczája. Csupa barokk palota, vakítóan fehér, dúsán aranyozott 
és falfestményekkel ellátott. Egyik legszebb része a kiállításnak, kedvencz és 
igen látogatott helye a sétahangversenyeknek. 

Nemkülönben megragadó épülete a kiállításnak az ünnepélyek csarnoka, 
melyet óriási kupolája, remek dekorácziói, a szín és forma összhangja a franczia 
építőművészet remekévé avat. 

A legjobban látogatott hely azonban a „nemzetek utczája." Czélja, hogy 
az egyes nemzetek építészetük eredetiségeivel és sajátosságaival mutatkozzanak 
be. Ezért oly változatos és érdekes ez az utcza. 

Az olaszok palotája, bár mint épület nem valami szilárd, de igen hatásos. 
A Márk-templom homlokzatát vették mintául, a doge-palota kapuját kisegítőül 
és az ablakok gótikus stiljét díszítőül. A törökök palotáját franczia építész 
tervezte. A török aluszékonyságnak jele ez, midőn minden nemzetnek becsvágya 
volt, hogy saját művészetét mutassa be. Olyan bizánczi-féle stilt árul el, bár 
hatása csekély és hidegen hagy akár az Egyesült-Államok épülete. 

A belgák a híres oudenaardi gót városháznak utánzatát mutatták be; az 
angolok egy Erzsébetkorabeli vidéki kastélyt; a norvégek egy lakóház mintáját 
csakhogy három emelettel és erkélyes homlokzattal, eredetisége és halakból 
komponált díszítései sok dicséretet szereztek alkotójának; a svédek a saját tipikus 
faépületjüket; a németek egy reneszánsz házat; a görögök egy ó-keresztény stilű 
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épületet, melyen azonban bajos meglátni az egy millió franknyi költséget; a 
spanyolok egy mór elemekkel vegyes spanyol reneszánsz palotát; csak az oro-
szoknak nincs itt külön palotájuk, mert attól féltek, hogy az e terület alatt épített 
alagút esetleg alkalmas búvóhelye leszen a nihilistáknak s a mikor az „atyus" 
kihallgatást fog adni a palotában, a mint tervezték, majd levegőbe fogják röpíteni. 

Ausztria egy Mária-Terézia korabeli barokk-stilű épületet nyújtott, míg a 
mi pavillonunk egyike a legsikerültebb, a legszebb alkotásoknak. Egyéb nemzetek 
is bemutatkoztak sajátságaikkal, mint a szerbek, bolgárok, románok, finnek, 
portugálok, perzsák, hollandok, a kínaiak, japánok, mexikóiak, a svájcziak és a 
franczia gyarmatvilág lakosai. És bármily különböző az izlés és az épületek 
egész minéműsége, az egész mégis kellemes képet nyújt és egységes tervezés 
bélyegét hordja magán. 

Mindezen pavillonok belső tartalmát részletesen megfigyelni hónapokig 
tartó munka lenne, aránytalanul csekély élvezettel. 

Az emberi munkának, tudományosságnak, vagy művészetnek azt a gyűjte-
ményét veszi jobban szemügyre kiki, a melyik közelebbről érdekli, vagy közvet-
lenebbül érinti. Mindegyik pavillon a szépnek és nemesnek egy-egy szentélye, 
de sehol sincs a műremekeknek annyi kincse és oly ideális tömegbe össze-
hordva; egy pavillon sem hat oly egyetemesen és oly elementáris erővel, mint 
a Grand Palais, ez a gyönyörűséges palota, a gyönyörűséges alkotások soka-
ságával. Annak a 48,140.301 embernek emlékében, kik megtekintették a világ-
versenyt, bizonyára ez hagyott legmélyebb nyomokat. Mert itt van a művészi 
szép; itt lehet megcsodálni; itt lehet megszeretni. 

Több mint tizenöt állam művésze hordta össze mindazt, amit legszebbnek, 
legjobbnak, legnagyobbnak tartottak. Több mint ötven terem rejti e kincset. A 
szemléletet a leírás nem pótolja. Ennyi ezer műről részletesen szólni nem czélom, 
csupán azokat a művészeket említem föl, kik egyéniségük, tudásuk vagy poétikus 
erejükkel az illetékes bírálat szemében a legjobbaknak mutatták be magukat. 

A képzőművészet terén a jelen időkben és csaknem egy százzal visszafelé 
a vezető szerep Francziaországé. Ez közismeretű tény. A kiállítás még jobban 
megerősítette az igazságot. Itt találkoznak a legnevesebb festők, a híres roman-
tikus Delacroixtól a jelenkori franczia festők legnagyobbikáig, Puvis de Chavan-
uusig, mint a klasszikai irányú Jugres, Vemet, a reálista Miilet, az ideálista 
Corot, az impresszionista Manet és Bastien Lepage, a tájképfestő Carin és 
tanítványaik. A szobrászatban az elegánczia, a formatökély, a leleményesség és 
művészi kivitel jellemzi. Oly remekművek, minőket Barrias, Chapu, Paul Dubois, 
Lemaire, Rodin mutat be, a szobrászatban is vezetnek. 

Itália, a régi dicsőségteljes Itália, a legnagyobb festők hazája, itt csak 
rongyaiban és értéktelen sallangjaiban jelent meg. A modern művészet Itáliában 
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inár a végső útját járja. Sehol sem oly szembeszökő ízetlensége és teljes elziil-
lése, mint Itáliában. A mit kiállítottak, azoknak legnagyobb része csak „kozmo-
polita elerőtlenedés szomorú sóhajtozása. Nagy fáradtság, nagy közöny, anek-
dotaszerű dolgok óriás vásznakra festve, vagy bonbonos skatulyákra illő pepe-
cselő pingálmány", ezek jellemzik a mai olasz művészetet. Csupán Segantini 
mentette meg az olaszokat a teljes kudarcztól és ez is csak félig olasz. 

Ez a kicsinyszerűség jellemzi szobraikat is. Mintha nagy gondolatuk sem 
volna; mintha nem bíznának önmagukban, hogy valami nagyobb szabásút is 
alkothatnak, pedig technikájuk kitűnő és kifogástalan még azokban a semmit-
mondó alakokon és jeleneteken is, melyeket olcsó pénzen vesztegettek pavil-
lonjukban. 

Még szegényebb, szinte sajnálatos a spanyol szakasz. Beavatottak mond-
ják, hogy csak a jól protezsált spanyol művészek kerülhettek be, sok kitűnőség, 
mint Zuloaga kiszorult. Annál sajnálatosabb. Ha nagy is a szegénységük, leg-
alább akkor tartanának össze, mikor a világ elé kell állítani azt a kis értéket, 
a mi még akad hazájukban. 

Hogy Portugália nem előzi meg Spanyolországot, ez érthető. Nagyon is 
messziről követi. De a dolog nagyon érdekes, meglepő. Mintha a kis Portugáliá-
nak csak egy művésze volna és az maga az uralkodó, I. Carlos király. 

Sok képet állított ki és versenyez az érdemes Souza Pintoval is. 
Németország, mint mindenütt, úgy itt is az inpozánst kereste. A képek 

keretei, a márvány-utánzatú teremoszlopok és nehéz függönyök, a tompított vilá-
gítás, mind német specziálitás és hatást vadászó rafinéria. De van is hatásuk, 
kivált Lenbach arczképeinek; alakjaik élnek, mozognak és beszélnek; az öreg 
Mominsen csakhogy ki nem kel a keretből. 

Szobrászati müvekből megdöbbentő a hatása Begas Káin és Ábeljének és 
Eberlein Ádám és Évájának. 

A kis Belgium a milyen szorgalmas és törekvő a köznapi étetben, époly 
ambicziózus művészetében. Kis helyet adtak neki, de ezt megállotta derekasan. 
Nem is csoda. Oly művész, mint Struys, nemcsak Belgiumnak első festője, de 
párhuzamban halad a legnagyobbakkal. Vagy Courtens, a jeles tájfestő, ki min-
dent megad a képein, még a levegőt is szinte megérezzük rajtuk. Vagy Stevens, 
kinek művei maguk egy kis kiállítás számba mennek. Mennyi csodálója volt ínég 
Meunier nagy szoborcsoportjának, ezeknek az erős, durvakezű, durva és jó-
lelkű, törődött és atlétatermetű szocziálista munkásoknak. 

A munkások ráismernek bennük önmagukra és bizony nem jó gondola-
tokat forgathatnak elméjükben; a pénz emberei mintha félnének tőlük, elsietnek. 
Nagy igazság, nagy is a hatása. 

Belgium mellé került Hollandia. A rendezők mintha összeakarták volna 
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hozni a régi haragos házasfeleket, kiket még a bécsi kongresszus adott össze, 
de a kik sehogy sem tudtak egymáshoz szokni, míg csúnya válás lett a vége. 
Nehéz eldönteni, melyik vezet itt a versenyben ? Mert Hollandiának is oly mű-
vésze szerepel itt, az öreg Israels, kit a művészek nagy száma a legnagyobb 
élő festőnek tart. Egyik képe az „ószeres" mindenkinek föltűnik. Megkapó dolog, 
a mint az öreg zsidó türelmesen üldögél régi vasak, esernyők és más ócskasá-
gok közepette és lesi a jó szerencsét. E mellett a többi igen szép és hangulatos 
tájkép másodrangúvá lesz. 

Anglia kiállítása első tekintetre a különczködés erejével hat, de jobban 
megfigyelve önálló művészetet produkál. 

Valamikor, nem is olyan nagyon régen, csak utánoztak; most eredeti és 
mindenekfölött faji karakterű és igazi művészi alkotásokkal lépnek föl és ma 
már mindenki elismeri, hogy a portrait-festés terén az első helyen állanak. Alma 
Tadema neve közismeretű, Orchardson, Swan, Stokes és Walter Crane nemkü-
lönben. Akvarelljeik e nemben elsők voltak a kiállításon. 

Oroszország, a nagy szövetségestárs sokat küldött, de nem mind értékes 
művészi szempontból. Igen szép Malliavine képe, a hol egy sereg kaczagó 
parasztleány szalad. Szinte visszhangzik a terem a jóízű kaczajtól, oly élénk. A 
szobrászatban annál nagyobbak, mert az ő emberük, a halhatatlan Antokolsky 
a 'jelen idők legnagyobb mestere. 

A svédeket Zorn, a norvégeket Thaulow, a dánokat Kroyer művészete mu-
tatta be. 

Eredetiségével hat a japánok ősfestészete, vagy annak még most is dívó 
módszere, a tökéletes részletezés és rajzolás, de minden prespektíva nélkül. 

Amerika mondhatni elsőrangú versenyző volt. Művészeik a régi olasz 
és a modern franczia festők iskoláiban tanultak s ma már művészi eredetiséggel 
követelnek helyet a legelsőrangú művészek közt. Maguk a francziák is tisztelet-
tel emlegetik egy Whistler, Sargent, Innes, Corot nevét, mint régebbi és ujabb 
festőmatadorokat. 

A képzőművészetek szentélyéből vegyük utunkat most az iparművészet 
pavillonjaiba az Esplanad des Invalideson. Legnagyobb rész jutott a francziák-
nak, de azért nem voltak szűkmarkúak más nemzetekkel szemben sem. 

Részletes vizsgálat és megfigyelésről szó se legyen, csupán általános meg-
jegyzéseket és saját impressziómat vetem papirra. 

Az élet czélszerűségének és szépségének elengedhetetlen postulátuma a jó, 
szép és azért nem drága házi berendezés. Nem a felső tízezerről van szó, kik 
pénzzel győzik a legnagyobb költségeket, hanem a jó középosztályról. Éppen 
ennek nem felel meg a francziák bútorkiállítása. Az excentrikus külsőre való 
törekvés, a rikító színezés, a banalitás, a czélszerűtlenség, a gondolatnélkül 



72 

szűkölködő díszítés mindenütt kirívó; viszont a jóság, czélszerüség és olcsóság 
hiányzik. Vagy a Lajosok korabeli bútorokat utánozzák több-kevesebb sikerrel, 
vagy túlmennek a modernen és ízléstelenekké lesznek bútoraik. 

Ha ilyen berendezésű szobákban kellene laknia az embernek, vagy a ver-
saillesi udvarban képzelné magát egy-két száz évvel ezelőtt, vagy hüperszeczesz-
sziós szobát látna maga körül. Igazi polgárembernek való berendezést nem is 
mutatnak, pedig a kiállítások czéljai közé talán az is tartozik, hogy a művészi 
ízlést ne csak megmutassák, hanem kedvet és módot adjanak hozzá, hogy azt 
az emberek nagy többsége magával vigye és a saját körében érvényesítse. Ugyan 
ki tud fizetni 650,000 frankot egy szobaberendezésért, a milyent itt állított ki 
egy franczia gyáros ? 

Ezt a XIV—XVI. Lajos korabeli bútor-stilt utánozták az olaszok, oroszok, 
belgák. A spanyolok és portugálok díszítményeik közé itt is belevették a mór 
stil egyes részleteit, bár valami nagy hatást nem értek el vele. Határozottan 
praktikus és a mellett nem is dísztelen az angol bútor. Ha mindjárt nem is 
díszlenek mindenütt Crane mintái, allegóriái és fantasztikus képei, azért mégis 
kellemesek. Jóságuk, tetszetős eredetiségük nagy jövőt jósol nekik; nagyobbat, 
mint a német bútoroknak, melyeknek pedig most nagy a keletje. 

Jellemző stílusuk a régi német stilus elemeit foglalja magában. Igazán 
czélszérű, jó és eredeti az angol bútor berendezés mellett a magyar. Nem 
különczködő, hanem azért a magyar motívumokat bőven osztja, hogy nemzeti 
tipikus jellege annál határozottabb legyen. Az angolok észre is vették ezt és 
sokat vettek múzeumuk számára. Nagy dolog ez, büszkék lehetünk reá. 

Micsoda remek dolgok például Faragó és Nadler bútorai, a szent István-
terem egész berendezése, Horti és Hauszmann nagy kandallója s a királyi pa-
lota egy berendezett szobája. 

Mellettünk a mi osztrák szomszédjaink az ő közönséges modern bútoraik-
kal számításba sem jöttek. 

Az agyag és üvegipar példányai a legváltozatosabbak. Az edények min-
dennemű, de mindenesetre modern alakjai, a tompa vagy rikítófényü vázák, 
majolikák, zománczozott bisquit edények mind a saját színvegyületeikkel pom-
páznak. Mindezek legtöbbjén gyönyörű tájképek, állatcsoportok, virágok dísze-
legnek. Mi sem állunk idegen nemzetek mögött. A Zsolnay-féle keramit munkák 
közkedveltek a külföld előtt is. A pécsi porczellángyáron kívül ugyancsak meg-
állta helyét a herendi, az angyalföldi gyár és a zay-ugróczi üveggyár. Bámulatos 
az a haladás, melyet az iparművészet e téren néhány évtized alatt kifejtett. A 
titka pedig az, hogy igazi művészek sorakoztak e fontos iparág szolgálatába. 

Sok és igen szép és értékes példányokban van képviselve az ékszerké-
szítés és ötvösség. Francziaország határozottan a legszebb dolgokkal állott elő. 
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Lalique művész Ízlésének és szellemességének más nemzeteknél ez ideig párja 
nem akadt. Amerika hat ugyan ékszereinek drágaságával, de a sablon kirívó. 
Oroszország drágaságai közt figyelmet kelt, bár nem érdemli meg a dúsan elő-
legezett csodálatot az az ajándék, melylyel szövetségesének kedveskedett. 
Francziaország mozaikkövekből alkotott térképe, melyen a tenger márványból, 
a határok és folyók jászpiszból s a nevek aranyból valók; a városokat drága-
kövek jelzik azoknak fontossága szerint különböző értékben. Ötvösművészetük, 
email és zománcz munkájuk az ő tipikus sajátságaival azért igen hatásos. 
Képeiken az arczot kivéve a többi mind ilyen munka. A mi ékszereink, zománcz 
és ötvös műveink, bronzöntvényeink, kovácsolt vasműveink nem csak hogy nem 
maradnak a többi nemzet mögött, sőt az első sorba jutottak a francziák után. 

így vagyunk a szövőipar dolgában is. Nem csinálunk ugyan olyan díszes 
gobelineket, mint a francziák, de csinálunk jó, szép és tartós szőnyegeket, 
kivált a torontáli szövőgyárban. A gobelineknek az ideje mintha lejárt volna; a 
figyelem inkább a szövött fali szőnyegek felé irányul. 

Összefoglalva a mondottakat az iparművészet, a mint a képzőművészet az 
utóbbi évtizedekben rohamos lépéssel halad a tökély felé. A nemzetek észrevették, 
hogy e kettőt egyesíteni kell s most minden igyekvésük oda irányul, hogy 
mindaz, a mit az ember saját hasznára megteremt ne csak jó, czélszerű, de szép 
is legyen. 

Miután az ipar, művészet, történelem, hadászat, bányászat, kereskedelem 
és a többi száz és százezer tárgynak szemlélésébe belefáradtunk, pihenő után, 
va£Y egy kis szórakozás után nézünk. Erről is gondoskodott a kiállítás, de 
korántsem úgy, a hogy azt előre híresztelték. 

A különlegességeknek mennyi hihetetlen fajtáját Ígérgették előre és íme a 
mi uj volt, az jóformán szánalmas és nevetséges. A 300 méter magas Eiffel-
torony még most is legjobban imponál, akár a nap fényében ragyog, akár a 
villanyfényt szórja a környékre. Büszkék is reá a francziák s nincs tán egy sem, 
ki legalább az első emeletre föl nem fáradna. 

A gyönyörű panoráma a kiállításra megéri ezt a fáradságot. Nyugodtan 
végig tekinthet az egészen. Mellőzheti a körben mozgó villamos vasútat, vagy a 
mozgó járdát. Ez utóbbi még a legérdemesebb különlegesség. Két jobbról balra 
haladó s önmagába visszatérő járdaszalag, melyeknek egyike lassabban halad a 
másiknál, hogy az embernek ne kelljen egyszerre rálépnie a gyorsan mozgó járdára 
és viszont. 

Az egész szerkezet vashidaláson és faoszlopokon nyugszik és elektromos 
erő hajtja. A sebesebb járású óránként nyolcz kilométer és ötszáz méter utat 
tesz meg s az egész körutat húsz perez alatt járja meg. Valóságos humbug a 
Reclus-féle óriási földgömb és a mareorama. Az előbbiben csigalépcsőkön fölfelé 
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haladva lehetett meglátni a föld felületének különböző alakulásait; az utóbbi 
közönséges panoráma, vagy mondjuk körkép, melynek érdekessége csak az volt, 
hogy keleti eredeti típusokat mutatott be. De hogy az előttünk elvonuló hajók és 
más egyéb részletek a tengeri utazás illúzióját fölkeltsék, oda már csakugyan 
nagy adagú illúzió szükséges. 

Sokkal kedvesebb és tanulságosabb volt ennél például a svájczi falu azzal 
a sok eredeti svájczi házzal, 300 emberrel, napi foglalkozásukkal és pompásan 
megkészített háttérrel, mely az Alpeseket mutatta be csalódásig hűen ; vagy a 
Trocadero vízesése ragyogó villanyfényben; vagy a villamos-palota különböző 
színeivel, formáival, valóságos tűzijátékával. Humbug volt viszont a régi Páris. 

Akár a mi millenniumi Ős-Budavárunk. Ezzel eleget mondtam. Egyébiránt 
ahol fény van, ott árnyéknak is kell lennie. Minél erősebb a fény, annál szem-
betűnőbb az árnyék. És ez igy van jól. Annál jobban meg lehet különböztetni 
a valóságot a látszattól, az igazságot a hazugságtól. 

IV. 

Hazánk már a millenniumi kiállításon megmutatta, mit tud, mire képes. 
Nagy erővel, önállóan lépett föl, sikere fényes volt. A nemzet öntudatra ébredt 
s a külföld fönnen hirdette a magyar faj művelődési hivatását s a becsülés 
minden kitüntető jelével helyt adott neki a művelt nyugoti nemzetek közt. 

Ez a becsülés a maga valóságos értékével most tünt elő, a midőn a nem-
zetek nagy világversenyében oly előkelő helyet juttatott neki a franczia; a 
midőn a „Hongrie" többé nem obskurus név, értéktelen fogalom, hanem való-
ságos érték, melyet megbecsülnek minden nemzetek. 

A kiállítás legszebb, leglátogatottabb helyén adtak nekünk is helyet azok 
a francziák, kik ezredéves kiállításunkat annyi magasztalással halmozták el ; ott 
a Szajna partján a nemzetek utczájában. 

Ugyanazt a föladatot kellett megoldanunk itt is ; ugyanannak az eszmének 
kellett életet adnunk itt is, mint az ezredéves kiállításon. Meg kellett mutatnunk 
tíz százados történelmi fejlődésünket annak egyházi, hadi és polgári nyilvánulá-
saiban. Aránylag igen kis helyen, szűk palotában kellett ezt a világ elé hozni. 
Nehéz volt a föladat; nehézségével emelkedett a sikeres megoldás dicsősége. 

Építőművészeink, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos, a legnagyobb sikerrel 
oldották meg a nehéz föladatot. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 
valamennyi pavillon közül csak az olasz és a magyar kapta meg a világverseny 
legnagyobb kitüntetését, a grand prixt. 

A magyar történelmi stilus fejlődését mutatták be annak román korsza-
kától egészen a rokokóig igazi, élő műemlékek hü utánzatában. Ilyenformán a 
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magyar történelmi pavillon a magyar arkitektura történetének retrospektív bemu-
tatása volt. 

A főbejárat a jaáki templom nagyszerű portáléját mutatja be, melyen 
belül román stilű oszlopcsarnok nyugszik szent László legendáját ábrázoló fali 
festmények másolatával a tizennegyedik századból. A Szajna felé eső oldalán a 
gót stil tűnik föl díszítve a vajdahunyadi vár festői tornyocskáival; ettől balra a 
kassai szent Mihály kápolna homlokzata; középütt a körmöczbányai vártem-
plom megkapó hatású tornya emelkedik. A két főstilt, a gót és román stilt, 
reneszánsz és barokk részek kapcsolják össze, mint a lőcsei városháza árkád-
ívei, az eperjesi Rákóczy-ház és a bártfai városháza díszítései és ablakai; az 
egész pedig csupa összhang, paradoxonnak látszó egység és elragadó szépség. 

Keljünk útra abban a tizennégy teremben és emeljük ki az érdekesebb 
vagy nevezetesebb részleteket. 

Az előcsarnokból, mely néhány középkori síremléket mutat be, balra nyílik 
a magyar ősfoglalkozások terme, Hermann Ottó nagybecsű gyűjteménye; jobbra 
középkori építészetünk műemlékeinek csarnoka. Itt van egyúttal a honfoglalás 
korának minden nevezetesebb emléke ; fejlődése a magyar hadászat eszközeinek; 
gyűjteménye a harczi baltáknak, fokosok, kengyelek, zabiák, bárdok, csákányok, 
lándzsák és sarkantyúknak; sírja a kilenczedik századból való magyar lovasnak, 
a mint lovával, fegyvereivel és ékszereivel sírjában pihent. 

A második terem, mely kivált a tizennegyedik századot mutatja be, legér-
dekesebb emléke Nagy Lajos királyunk által készíttetett ezüst koporsója zárai 
szent Simonnak. A hű másolat e korszak ötvösművészetének remeke. Nagyon 
érdekesek az árpádkori oklevelek, pecsétek, III. Béla kettős aranybullája ; Hunyadi 
János nemességi oklevele és I. Ferencz franczia király levele Szapolyaihoz, 
midőn királylyá választották. 

A vajdahunyadi vár lovagterme csupa hadászatra vonatkozó emlékkel van 
telve. A XV. századtól a XVII. századig használt fegyverek és hadi fölszerelések 
tömege ez, melyből kiválik Mátyás nagy királyunk kardja, Zrínyi Miklós sisakja 
és kardja és II. József díszkardja, melyet tíz éves gyermekkorában viselt. 

Áthaladva a csütörtökhelyi csúcsíves kápolnán, mely egyházi dolgokat 
tartalmaz, az emeletre jutunk. Az egyházi díszfölszereléseknek ez a valódi kin-
csesháza. Külföldi egyházi férfiak csodálatával és világiak bámulatával egyaránt 
találkoztak az itt kiállított arany és aranyozott edények, ékszerek és ruhák. 

A görögkeleti és szerb egyházaknak ily számú dísztárgyait csak a nyolcz-
vanötödiki kiállítás tüntette föl. Föltűnő szent István király óriási mellszobra, 
mely ereklyetartóul szolgál; az esztergomi kincstár mesés vagyont érő egyházi 
kincsei; a trencséni piaristák és a pannonhalmi benczések egyházi drágaságai; 
Pázmány Péter keresztje; Bethlen Kata oltárterítője. 
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Az erdélyi terem szolgáltatja a magyar iparművészeti remekeknek legna-
gyobb számát. De az is konstatált tény, hogy sok műtárgynál, a melyekre pedig 
a felsőmagyarországi művészet sütötte bélyegét, a tervet s a kivitelt tisztán 
erdélyi speczialitásnak mondja. Hogy egyet említsünk, itt van kiállítva a buda-
pesti piarista rendháznak egyházi szerelvénycsoportja, — úgy tetszik csak azért, 
mert ezeknek zománczozása egyezik az azon korbeli erdélyi zománczczal, pedig 
ez csak általánosan használt magyar díszítés volt, úgy nálunk, mint Erdélyben. 

Tovább haladva a termeken, figyelmünket Mátyás Corvinájának néhány 
példánya köti le. Abból a 145 kódexből, melyek biztosan Mátyás könyvtárából 
valók, itt tizenhármat mutattak be. 

Azonkívül Kézai krónikájának első kiadását; Turóczi János Chronika 
Ungarorum-ját; könyvkötéseket a XV. századból. A díszes magyar férfi és női 
ruhák részei; asztali fölszerelések; majd odább újra egyházi tárgyak, monstran-
cziák, serlegek és öltönyök. De viszont hiába kereste valaki itt a világhírű és 
maga nemében egyetlen Mátyás-kálváriát, a kassai és nyitrai egyházi remekeket 
és egyéb dísztárgyakat. A külföld ezeket csodálta volna csak igazán. Jobban mint 
az ezredéves kiállításon. De hagyján. Mindent elvégre is ide nem hozhattunk; 
az az 1516 darab műemlék eléggé megmutatta, hogy az ismeretlen kis magyar 
nemzet mit tudott a múltban s mennyire haladt az egyetemes haladással. 

Lépjünk most a huszár-terembe. Nagyszabású festmény borítja falait, mely 
a magyar huszárság fejlődését és történetét tünteti föl képekben. Hossza tizen-
nyolcz és fél méter; ha nem volna megszaggatva, micsoda hatással, micsoda 
erővel lépne föl! Magassága sem csekély, három és fél méter. 

Maga a gondolat is szerencsés volt, hogy föltüntessük azt a specziális 
magyar fegyvernemet, melyet idegen nemzetek is legjobban kedveltek; hogy 
bemutassuk azt a huszárságot, mely Nagy Lajos, Zsigmond, kivált Mátyás har-
czaiban, a XVI. és XVII. századbeli törökháborúkban, a Rákóczy-fölkelésben, 
Mária Terézia porosz harczaiban, a franczia, olasz hadjáratban és a szabadság-
harczban oly fontos szerepet játszott s oly fényes pályát futott be. A mily sze-
rencsés volt a gondolat, olyan volt a kivitel is. Vágó Pál és Pataky László 
valóban remekelt. 

A honfoglaló magyarok lovas csapatjánál kezdődik a huszárság története. 
Ezeknek a fején még sisak ragyog, de mintegy jelzi a festő, hogy ebből lett 
idővel a magyar huszárcsákó; lobogós ingujjak repülnek a széllel, ezekből lett 
a magyar huszármente. Nagy Lajos, Zsigmond huszárjait dróting takarja, nehéz-
kesebbek is Mátyás huszárjainál; a csákó már-már fölölti rendes alakját a kurucz 
és labancz huszároknál; a párduczos és czopfos Mária Terézia huszárok csá-
kója már egész köcsöggé lett. 

A kép jobbik sarkában kezdődnek a mult század huszárcsoportjai. Itt egy 
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őrszem tábori őrtűznél, Simonyi óbester alakjával, a mint ez a hegyesre fent 
bajuszu marczona huszár regél kalandjairól; amott kékgatyás csikós űzi maga 
előtt a fölvert ménest; csupa telivér magyar paripa, huszároknak való mind-
nyája. Közbe-közbe hadvezérek arczképei, mint Eszterházy Pál, Nádasdy, Bara-
nyai Simonyi, Bercsényi és mások. A terem egyéb díszét a huszárság fegyverei, 
fölszerelése, vitézségi érmei, oklevelei és kisebb-nagyobb szobrai alkotják. 

A huszárság, mely az uj stratégiában annyit vesztett jelentőségéből, e 
teremben még egyszer megkapta százados küzdelmekben megérdemelt dicsőítését 
s a magyar hadi történelem ragyogó epopeájának egy éneke mintha itt méltó 
befejezést nyert volna. 

A természetimádókat, a szenvedélyes Nimródokat különösen érdekelhette a 
magyar erdészeti és vadászati kiállítás. De még egyéb bolygóit is ennek a Boly-
gónak. Mert a mienk, az osztráké és az oroszoké volt a legszebb e nemben. 

Az erdészeti rész bemutatta szakszerűen és tudományosan kezelt erdésze-
tünket, annak tenyésztését, ápolását, védelmét; annak köréből vett változatos 
gyűjteményeket; hasznos és káros vegetáczióját s ennek fölhasználását. 

A vadászati rész csupa gyönyörűség. Meglepő és kedves. Mintha nem is 
kiállításban volnánk, hanem a szabad természetben. A kitűnően megkészített dioráma 
mindent nyújt ; csalódásig hű Kárpátvidéket, vele összenőtt sziklákat, hegyszaka-
dékokat, völgyet, fenyveseket, vihartépett fákat, cserjéket, bokrokat, őszi hangu-
latot, felhős és világos eget, patakot, tavat és nádast, állatot sokat és sokfélét, 
csak a mozgás, csak a valódi élet hiányzik. 

Az illúziókeltésnek netovábbja. Itt egy hiúz levág egy őzbakot, a bokrok 
mögül hatalmas medve jő elő, fölülről két kis zerge okosan, vagy bambán tekint 
le, mi lesz a vége a komédiának? Lenn a völgyben az erdőkirály, a nagy-
koronájú szarvas bődül el, fönn a magas sziklákon meglapul a mormota; a 
király nem bántja meg, de hangjától megremeg a mormota ís. Alig hangzott el 
a bődiilés, odébb hatalmas vadkan csattogtatja agyarait, rémít és rémül, mert 
három farkast kell letepernie, hogy őt le ne teperjék. 

A létért való véres küzdelmet észre sem veszi a nádas népsége, a kacsa, 
gém, kócsag, szárcsa, vízityúk, bibicz és sok más lakó; nyugodtan üldögél a 
fajd és a fáczán, meg a császármadár, pedig nincsenek egész biztonságban, 
hátha közéjük csap a sziklatetőn leselkedő két fakókeselyű! Micsoda élet ez, 
micsoda pompás elrendezés, micsoda példányok! Mintha az osztatlan dicséret 
és elismerés is kevés volna azért a nagy munkáért, melyet a rendezés igénybe 
vett és azért az áldozatkészségért, melylyel mágnásaink ritka példányaikat a kiállí-
tásnak átengedték. 

Egyéb kiállításunk is elsőrangú volt. Közgazdaságunk, úgy a mezőgazdaság 
és állattenyésztésről, mint a bortermelésről hű és ragyogó képet nyújtott. Műszaki 
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csoportjaink, mint a gépipar, villámosság, vasút, kohászat, bányászat még a 
legfinnyásabb igényeket is kielégítette. 

A magyar tudományosság és irodalom, a nevelés és közoktatásügy meg-
mutatta itt, hogy lépést tart a müveit nemzetekkel. Ha egyéb nem, maga a 
Jókai-szoba is elegendő lett volna tudtára adni minden nemzeteknek, micsoda 
termelőerő lakozik ebben a keleti fajban. Száz kötetet írt meg egymaga, tizenöt 
idegen nyelvre fordították elméjének káprázatos termékeit. Ez a nemzeti kiadás 
nyerte el a nagydíjat, mely úgy az írót illeti, mint a kiadót. 

Legnagyobb feladat várakozott reánk és más idegen nemzetekre egyaránt 
a képzőművészetek versenyében. Tiszta dolog volt, hogy a francziák erejüknek 
legjavát küldik a küzdő porondra és igen nagy számban és hogy ezen a téren 
már a priori vezérszerepet követelnek. 

A győzők előtt mindenki meghajlott; de büszkék lehetünk az eredményre 
mi is, mert a túlzsúfoltság mellett, a mi a művészi hatást ugyancsak csök-
kenti és a mellett, hogy sok kiváló kvalitású alkotásunk itthon rekedt, a legelső 
kitüntetések egész sorát hozták magukkal művészeink. így Benczúrnak Tisza 
Kálmán képe a grand prixt, egyéb művei az arany érmet szerezték meg. László 
Fülöpnek portréi, — XIII. Leó pápa, Rampolla, Hohenlohe; — Csóknak Mag-
dolnája az aranyérmet nyerték el. 

Horovitznak Pulszkyja exczellál. Ezeken kívül, kiknek pedig legnagyobb a 
publikumuk, kiválik Márk „Kísértése", mely legjobban megfelel a világ „delikát 
ízlésű közönségének." Fényes, az ő családi képével; Kernstock szocziálistáival; 
Eisenhut kakasviadalával hatott. Nemkülönben Mednyánszky az ő gyönyörű 
tájképeivel és vele Kacziány, Olgyai, Edvi Illés, Rippl-Rónai és mások. 

Ha innen a Grand Palais üvegtetős udvari csarnokába lemegyünk, szivünk-
lelkünk szinte megdagad az önérzettől. Oly előkelő helyet foglalnak el itt szob-
rászaink remekei, hogy mintegy uralkodnak az impozáns csarnokban. Hatalmas 
méretek és művészi hatás tekintetében kiemelkedik Fadrusz Mátyás szobra; 
Zala Hungáriája és Gábor Arkangyala és újra Fadrusznak Krisztusa. Kevés ily 
megható, ily igazán lélekteljes feszület került ki idáig szobrászkézből. Hozzájuk 
csatlakozik még Stróbl megkapó alkotása, a Miatyánk. Ők hárman kapták meg 
a grand prixt; ennyit egy nemzet sem kapott a francziák után. Halad is szob-
rászatunk hatalmas léptekkel. Művészeinkben, — az itt szereplők közül kiemeljük 
még Rónát, Vastagh Györgyöt, Hollót, Kallóst, Teleset, Ligetit, Kiss Györgyöt, 
— van termelő talentum, hatalmas erő, hivatottság; az ízlés, a grácziózitás 
magas fokát a francziáktól kell még elsajátítaniok. Itt van a művészetnek az 
a kastaliai forrása, melyből ihletet meríthet mindaz, kiben művészi genie 
szunnyad. 

Hazánk ilyformán a nemzetek nagy versenyében jelentékeny részt vett. 
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Oly erővel és oly sikerrel, mint eddig még soha. A magyar trikolór a dicsőség 
sugaraiban lengedezett ott a Szajna partján. 

A csodálkozó idegenek tizennyolcz helyen olvashatták a fölírást: Hongrie. 
A kik idáig csak annyit tudtak róla, hogy ott, a müveit Európa keleti határán 
él egy ilyen nép ; vagy a kik csak a lexikonok sovány és rossz adataiból, vagy 
a térképek színeiből ismerték ezt a földet, — mert tapasztalatból mondom, 
hogy intelligens emberek a legnagyobb tájékozatlanságban voltak hazánkat ille-
tőleg, — azok most belátták és megtanulták, hogy ez a kis nép megáll a maga 
lábán, halad a művelődés haladásával. A magyar név kivívta rég megérdemlett 
becsülését. A francziák emeltek kalapot először, a többiek folytatták. 

A Hongrie név oly kedvesen, oly csengőn hangzott mindenfelé és a magyar 
fülnek oly jól esett ez a „kedves húrok pöngése." Szinte divatban voltunk, a mi 
nagy dolog; mert Párisban föltűnni, jelszóvá lenni, fölszinen maradni, csak a 
kiválóság képes. Pavillonjaink csak úgy hemzsegtek a sok tolongó látogatótól 
és a csodálkozás, meg elismerés hangja emiitette mindig a Hongrie nevet. 

Bizonyos lázas kíváncsisággal keresték föl a történelmi pavillon alatti 
szegedi magyar csárdát azok, kik megismerték a magyart. Itt valósággal meg-
szerették. A magyar specziálitás, a bográcsos szegedi paprikás eleintén meg-
reszelte a torkukat, de azt is megszokták és megkedvelték. Maguk a francziák 
mondták nem egyszer, hogy a magyar bornak, a magyar konyhának, a magyar 
csárdásnak nincsen párja. Ha egy adagot ebből az udvariasság serpenyőjébe 
vetünk is, még mindig elég marad az őszinte dicséretből. Mert, ha nem lett 
volna kedvükre való, nem keresték volna föl oly sűrűn, lévén az ételeknek az 
ára oly borsos, hogy szegedi ismerőseimet elhagyva, magam is inkább az olcsó 
és igen jól kiszolgáló Duvalokba siettem. Az idegeneknek különös kedvük telt 
a magyar czigánymuzsikában. Nem is csudálatos dolog, hiszen a szegedi „Kukacz"-
primás egyike a legjobb magyar czigányoknak, a magyar nóták és talp alá való 
csárdásoknak ezermestere. Még a japánok és kínaiak is szívesen hallgatták ezt 
az exotikus muzsikát. „Az interparlamentáris conferenczia, a sajtó és az orvosi 
kongresszus pedig úgyszólván itt tartotta fióküléseit." 

A nemzetek műveltségének, haladásának, életrevalóságának klasszifikálása 
dicsőséget hozott számunkra. Önbecsülést és önérzetet a jelenhez, munkakedvet 
a jövendőhöz. Hála illeti a nagy franczia nemzetet, mely ennyire méltányolta a 
magyart. Jól esik nekünk az a tudat, hogy nem volt hamis a hang, mely Loubet 
elnök díjosztó szavaira harminczezer torokból szinte elementáris erővel tört ki : 
„Vive la Hongrie !" 



VERSAILLES. 

áristól tizennyolcz kilométernyi távolságra, a marlyi erdő mentén 
fekszik Versailles, ez a híres vagy talán hírhedt hely, melynek oly 
fényes vagy talán oly szomorú múltja van. 

Az utas, a ki Párist fölkeresi, nem mulaszthatja el ezt a 
helyet sem; meg kell tekintenie azt a palotát, mely XIV. Lajosnak az épület 
homlokzatán levő mottója szerint: „Francziaországnak mindenkori dicsőségére 
épült." Mondásnak szép, de nincs benne igazság. Jól tudták már akkor, a mikor 
épült, hogy miért épül ; jól tudjuk most is. 

A XVI. század végén Versailles jelentéktelen kis falu. Vidéke, erdőségei 
vadban bővelkedtek, ezért építtet oda egy kis vadászkastélyt IV. Henrik és XIII. 
Lajos. Arra, hogy egykoron itt fog tartózkodni a franczia udvar is, hogy XIV. 
Lajos korában ez a rongyos kis község már százezer lakossal biró város lesz, 
senkisem gondolt volna. — Mert a hely teljesen alkalmatlannak látszott nagyobb 
szabású építkezések vagy berendezkedésekre. Vidéke nélkülözte azt a természeti 
szépséget, mely egy királyi lakóhelyhez megkívántatik ; de ez is csak hagyján ; 
hanem rossz volt a földje, nem volt vize, nem volt ligetje, rossz volt a levegője 
és volt neki nagy mennyiségű egészségtelen mocsara. 

Hogy és mint történt tehát, hogy ez a despota ide hurczolta udvarát; 
éppen ezt a helyet erőszakolta széppé; mért nem állapodott meg inkább Saint-
Germainben, mely minden tekintetben alkalmasabb volt és szebb és közelebb 
is feküdt a fővároshoz? E legutóbbi volt talán a főok. Nemcsak szeszély volt 
ez a nagy despotától, hanem számítás, agyafúrt okoskodás. Szüksége volt reá, 
hogy tisztes távolban legyen Páristól. Nagyon is szüksége volt reá. Jól látta ezt 
mind az éles szemű Saint-Simon, el is mondta az utókornak a maga valósá-
gában. 
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Á Louvreban nem érezte magát jólr ha visszagondolt gyermekkorára, a 
Fronde korabeli sok meggyaláztatásra. Maga a város kíváncsi, bámész közön-
sége pedig feszélyezte minden lépésében, minden mozdulatában. Mert ez a kö-
zönség szeretett kritizálni, pletykázni, csipkedni, rágalmazni. 

Ez a közönség nagyon sokat törődött az uralkodójával. Pláne az olyan 
uralkodóval, a ki istennek kiáltja ki magát s a ki a gyarló emberek leggyarlóbbika 
a valóságban. A közönség megbotránkozott az „iszapos vulkán", — mint Carlyle 
nevezi Rohant, — szenvedelmein. 

E botrányokat a fővárosban bajos volt palástolgatni. Aztán meg udvaron-
czain kívül nem is hunytak ez előtt szemet. Neki tehát menni kellett. Hogy az 
„iszapos vulkán"-t szabad kitöréseiben mi sem gátolja, átköltöztette az egész 
hegyet annak minden porczikájával, forrongó salakkal és piszokkal telített 
gyomrával. 

Ezért volt szüksége Versaillesre. Leveau és Hardouin Mansard vol-
tak építőmesterei, Le Notre tervezte a gyönyörű parkot. Az összes költségek 
meghaladták az ezer millió frankot, de mi az egy XIV. Lajosnak, ha „czéljai" 
így hozzák magukkal. A paradicsom elkészült. Díszes is lett annyira, hogy még 
Chateaubriand szerint is „semmit sem látott az, ki nem látta Versailles pompáját." 
A kortársak egyaránt az építészet fölülmúlhatatlan mintájának tartották, noha 
a hanyatló olasz reneszánsz Ízlésben épült. 

De a fény és pompa nem tarthatott örökké. Dicsősége letűnt, midőn az 
„iszapos vulkán" kialudt. Azaz hogy nem. Volt még egy vulkánikus kitörés, 
még iszaposabb az előbbinél. A fény, melyet ez a kitört „vulkán" terjesztett 
Versailles láthatárán, már a gyalázatosságok és förtelmek pokoli fénye volt. Pom-
padour, Du Barry és még néhány félistennő rakta a tüzet s fejlesztette a tűzi-
fényt, melynek oly drágán megfizetett melegénél melegedett és oly nagyon is 
mesterséges fényében sütkérezett az a valaki, az a tehetetlen „vulkán", kit 
egyébként XV. Lajosnak neveznek. 

Az a harmadik Lajos pedig, ki az első kettő bűneért lakolt, bár a köny-
nyelműség és gondatlanság egy jelentékeny adagát tőle sem lehet elvitatni, 
még föntartotta Versailles fényét és dicsőségét, sőt meg is javította, de a javí-
tás már késő volt. Nem lehetett tartós az eredmény. A czifra dolmány megko-
pott. A folt mellett szakadt ki újra. A franczia nép már megunta a sok folto-
zást, szégyelte önmagát s a csupafolt dolmányt elhajította. Még annak a fejét 
is, a ki viselte. 

1789. október elsején még lakmározó tiszturak kurjongatnak a királyi pa-
lota dísztermében, még lelkesedik mindenki a királyi családért, de a vészjósló 
szózat már ekkor megzendül a zenekar hangszerein : „Óh Richárd, óh én kirá-
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lyom, a világ elhagy téged!" — Bizony el is hagyta. De Ő is elhagyta Versail-
lest öt napra reá, hogy soha többé vissza ne térjen. 

A monarkiának székhelye megszűnt lenni ez a hely. A forradalom gyű-
lölte ; a forradalom kifosztotta; pazar kertjeit elhanyagolta. I. Napoleon nem bán-
totta. Nem rontott rajta semmit, de nem is javított. Lajos Fülöp fogott hozzá a 
munkához. Családi tradiczió fűzte a helyhez, itt volt palotája az ő atyjának 
Egalité Fülöpnek is; ez mindent restauráltatott és rendezett, gyűjteményeket ala-
kított, melyek a forradalmi emlékeket foglalják magukban. Ujabb időkben még 
egyszer fontos ténynek volt a színhelye Versailles. Hetvenben megszállották a 
német hadak és hetvenegy január 18-án a nagy tükörteremben proklamálták I. 
Vilmost német császárrá. 

Versailles mai állapotában nem nagy jelentőségű. Lakosainak száma fél-
annyi, mint volt XIV. Lajos utolsó éveiben. Mintegy ötvenezer, kik iparral, keres-
kedéssel és kertészettel foglalkoznak. A régi Versaillesból bizony kevés maradt 
meg. S ez a kevés vonzza az idegent. Nem is az a poros és rosszul kövezett 
három utczája, ha mindjárt negyven öl szélesek és négyszáz öl hosszúak is; 
nem is az a néhány gyár vagy szobor, vagy templom, hanem csupán a királyi 
kastély az ő kertjeivel és történeti múltjával, meg az a két Trianon a maguk 
reminiszczencziáival. 

A királyi kastély, mint már említettük, az egykorúak tanúsága szerint az 
építőművészet remeke volt. Hossza tekintélyes, 415 m. Mintegy magját képezi 
a középső épület, az egykori szerény vadászkastély. Jobbról és balról csatlakoz-
nak hozzá a kastély mellékszárnyai, melyeknek határa egy-egy díszes pavillon. 
E pavillonok között van a Cour Royale és az úgynevezett márványudvar. Ez s 
legszebb része a palotának, hol oszlopok és szobrok, reliefek és építészeti díszít-
mények versenyeznek egymással szépség, arány és méltóság tekintetében. Meg-
lep szépségével a pazardíszítésű királyi kápolna, hol annyi hipokríta és szé-
delgő sóhajtozott versenyt a nagy uralkodóval; megragad pompájával XIV. La-
jos hálóterme; az a nagy tükörterem, melyben már annyi politikai és diplo-
mácziai csepűt megrágtak Francziaország és a világ boldogítására s a mely hi-
valkodva tünteti föl a király hőstetteit; de valami delejes erővel kapja meg az 
embert a lapdajátékház, hol a harmadik rend tagjai megesküdtek, hogy addig 
szét nem oszlanak, míg Francziaországnak alkotmányt nem adnak. Forradalomra 
vonatkozó emlékek gyűjteménye. 

Valami ünnepélyes hangulat uralkodik még most is abban a teremben, a 
Salle de Menüsben, hol 1789. május 5-én gyűltek össze az États généraux. 
Végig tekintünk a padokon, hol egykor annyi tehetség, lelkesedés, eszinényiség, 
őrültség, önzés és becsületesség, szónoki erő és gyengeség ült egymás mellett; 
bizonyos félő tisztelettel tekintünk e helyre, hol egykoron a hatalmas Mirabeau 
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ült, a királyság megfizetett Sámsona és a leggyöngébb király, XVI. Lajos. Soha 
többé nem volt ily érdekes gyülekezet együtt e teremben . . . 

A kastély lakótermei a kényelem követelményeinek épenséggel nem feleltek 
meg. A mily szép volt a kastély külseje, oly czélszerűtlen, szűk, sötét, kényel-
metlen a belseje. Saint-Simon keserűen panaszkodik e bajok miatt, mert ő is 
lakója volt a palotának, miután feleségét Berry herczegnő udvarhölgyévé 
nevezték ki. 

Emlékirataiban mondja, hogy „a király és a királyné appartementje a 
lehető legkényelmetlenebb volt. Lakosztályaik a legsötétebb, legdohosabb, leg-
bűzösebb fülkék voltak." Maga Saint-Simon is ilyen sötét és szűk fülkét kapott, 
hová világosság, de még levegő is alighogy behatolhatott. írószobájában nappal 
is gyertyát égetett, hogy dolgozni tudjon. S hozzá még a palota túlzsúfoltsága. 
Mintegy ötezer ember tanyázott itt állandóan a földszintől kezdve egész a pad-
lásszobákig. A levegő megromlott, bűzös lett, minden illatszer és füstölés 
daczára. Egyes fülkéket, pedig szép számban voltak, szellőztetni sem lehetett s 
így a ragadós nyavalyáknak valóságos meleg-ágyai voltak ezek az ürgelyukak. 
A túlcsigázott, az élvezetekben elpetyhüdt természet nem tudott ellentállani a 
kór romboló hatásának s így a halálozások gyakoriak és váratlanok valának. 
Ilyenkor mérgezésekről suttogtak az udvarban s igazuk is volt, csakhogy a 
tündérpalota egészségtelen viszonyai szolgáltatták a mérget. 

Mindennek daczára csak az volt a boldog, az irigyelt ember, a ki itt lak-
hatott. Vagy ha nem is itt, legalább a szomszédban, legalább a városban. A 
naplopóknak, a csepűrágóknak, a nyilvános gazembereknek, kik egyébként 
főuraknak, marquisnak, vagy legalább bocskoros nemeseknek tartották magukat, 
soha és sehol sem volt ilyen jó dolguk, mint a király udvarában. 

Itt őgyelegtek egész n a p ; hol az előszobákban, hol a lépcsőkön, vagy az 
udvarban, vagy az istállókban, vagy a kutyaólokban. Fődolog csak egy volt, 
hogy a „Napisten" egy sugarat nekik is jutasson, hogy ingyen élhessenek. 

Micsoda fényes társaság volt ez, midőn kiöltöztek ragyogó ruháikba, 
midőn magukra vették igazgyöngyeiket, arany-ezüst ékszereiket, drágaköveiket, 
vagy hamis gyémántjaikat; micsoda válogatott társaság ! Csupa elegánczia, csupa 
finomság, csupa művészet minden mozdulatuk, minden szavuk. De csupa hazug-
ság is az egész. S a „Napisten" olyan boldogan mosolygott le rájuk ; mind-
egyikhez volt egy jó szava, mindegyik érezte szeretetét, mert az „iszapos 
Vulkán"-ban sok volt a tűz, sok volt a szeretet. 

Kövessük egy pillanatra a forradalom történetének páratlan Cicerónéját, 
Tainét, milyen volt ezeknek az embereknek a napi foglalkozása, szórakozása, 
milyen volt ez a hirhedt versaillesi é le t? 

Jóformán lehetetlenség leírni azt a rengeteg szolga-, segéd- és ki tudná 
6* 
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megmondani, még miféle személyzetet. Vannak a kiknek más dolguk nincs, 
mint a köpenyt és a botot odanyújtani a nagy Énnek, mikor sétára indul; 
mások csak megfésülik és megtörülgetik reggelenkint; megint mások a szobák 
agarait gondozzák; vannak, a kiknek egyéb dolguk nincs, mint a szoba sarkában 
állani; mások járnak-kelnek a szobákban, hogy díszes ruháikkal azoknak még 
nagyobb díszt adjanak. 

De ez még csak a szolgahad. Tessék ide venni még az éhes főuraknak 
és minden rendű még éhesebb uraknak légióját, kiknek valamikor volt vagyonuk, 
de a kik a király környezetében, annak a kedveért mindenüket elverték s most 
mint züllött kliensek a királyi asztal morzsáiból élnek, kik nem megvetendő 
kegydíjat húznak a nyomorult nép még kevésbbé megvetendő adójából; tessék 
még ide venni a királynak gyalog és lovastestőrségét, őrségét, csendőrségét, 
testőri csendőrségét, csendőri testőrségét, kapuőrségét*; lovait és lovászait, 
istállóit és lovardáit; a kopóknak a vadászat különböző ágaira külön betanított 
ezreit; azt a sok orvost, sebészt, gyógyszerészt, szemészt, műtőt, párolót, láb-
ficzamodás és tyúkszemgyógyítót, káplánt, alamizsnást, gyóntatót, hitszónokot, 
énekest, tánczost, zenészt, könyvtárost és Isten tudja még kicsodát; a konyha-
személyzet egész hadseregét és az ember elszédül a háztartás e hallatlan pom-
páján, a pazarlás e hallatlan őrültségén. Nem kevesebb kiadás ez, mint évente 
40—45 millió frank, mai érték szerint legalább kétannyi ! 

A király — mindhárom Lajos egyformán, — a mindennapi élet formaságai 
közt valóságos bábbá lett. A fölébredés első pillanatától az éjszakai nyugvás 
utolsó pillanatáig minden a legnagyobb pontossággal és a legunalmasabb ismét-
lődéssel ment. Minden csupa czeremónia és hazugság. Mindenki csak néz és 
hízeleg, egyedül a király cselekszik. De micsoda cselekvés az, melynek mindig 
egy sereg nézője van hivatalból. Taine kiszámította, hogy a király körül föl-
kelése, lefekvése, sétái, vadászata, játékai alkalmával a szolgálattevők nagy 
seregén kivül legalább ötven vagy száz nagyúr és ugyanannyi hölgy forgolódott. 

S vájjon mi a napi foglalkozása a nagy Énnek s az egész környezetnek? 
Szórakozás és mulatság; egész a csömörig, az unalomig. Maga a Dauphine 
panaszkodik, hogy ebédtől kezdve, tehát egy órától kezdve éjfél után egyig 
vagy még tovább nem vonulhat vissza termeibe a folytonos mulatság miatt. 
Örökös vadászat, utazgatás egyik kastélyból a másikba, színielőadás, tánczvigalom, 
fogadás és fogadtatás a királynál, leányainál, a király „barátnőjénél", kirándu-
lások és így tovább napról-napra. Naponta alig maradt egy órája a királynak a 
komoly foglalkozásra. 

Versaillesben XVI. Lajos korában hetenkint háromszor van szinielőadás, 
kétszer tánczmulatság és kétszer nagy estély. A ki nem tánczolt, az kártyázott. 
Némelyik egész vagyont vesztett el egy éjszakán át. — így Chartes herczeg egy 



ily játékestélyen nyolczezer louis d'ort. XVI. Lajos felesége egy alkalommal húsz-
ezer arany tallért, mire már a király is bizonyos kis szemrehányással kérdezte 
tőle : „Ugyan Madame, mennyire menne ez évenkint ?" — Bizony nem kevés 
vagyon úszott el a versaillesi kártyaestéken, nem kevesen gazdagodtak meg ily 
módon, sőt mondhatjuk a csalásnak, a hamis játéknak nem alaptalan gyanúja 
nélkül. Kártya mellett erősen burnótoztak vagy dohányoztak. Nemcsak a férfiak, 
hanem a főúri hölgyek is. — Úgy pipáztak, mint a katonák, mondja róluk Saint 
Simon. XIV. Lajos leányai a svájczi testőröktől szokták kölcsönkérni a pipákat 
s azokból füstöltek versenyt a többi testőrrel. 

A szórakozásnak egy szelídebb neme volt az utazgatás s a séta a gyö-
nyörű versaillesi kertekben. XIV. Lajosnak kedvencz kiránduló helye volt a 
Versaillestől nem messzire épített kis és nagy Trianon és Marly. — Ez utóbbi 
különösen pazar berendezésű, mely egykor csak a „kígyók, varangyok, dögök 
odúja" volt, de a szeszélyes Én egy kis paradicsomot csinált belőle. Ilyenné 
tette a Grand Trianont. A másikat, a Petit Trianont XV. Lajos építette 
Dubarry grófnőnek. 

A versaillesi kertek a franczia műkertészet remekei. Le-Notre műve ez, ki 
a természetet megrendszabályozta, megfosztotta minden természetességétől. A 
kertek mondhatni eredeti állapotukban vannak. Igaz, hogy Napoleon elhanyagolta 
azokat, de Lajos Fülöp a régi ruhájukba öltöztette s azóta is ezt az egyszabású 
ruhát viselik. E ruha minden más, csak nem természetes. Torzítás, mely elfojtja 
vagy elrejti a természet szépségeit. 

Azok a gyönyörű gyertyánfák, melyek oly szívesen terjeszkednének szerte, 
örökös nyírásnak, nyesegetésnek vannak alávetve. Mert az ő megrendelt hivatá-
suk az, hogy egyenes falakat és szőnyegeket alkossanak. Másokból vázákat 
vagy geometriai alakokat erőszakol a kertészolló; ismét másokat eltörpít, nevet-
ségesekké tesz a küldönczködő ízlés. De elvégre is e dologban dönteni lehetet-
lenség. Teljesen az egyéni izlés dolga, vájjon a szabadon növő, a természetnek 
hódoló angol parkrendszert tartja-e valaki szebbnek és kellemesebbnek vagy 
erőszakoskodó, de azért szépségek nélkül korántsem szűkölködő mükertészetet ? 

Itt minden a társaság, a társas élet szempontjából volt berendezve. XIV. 
Lajos azt akarta, hogy a kertek második szalonul szolgáljanak, ahol ő és kísérete 
a legnagyobb kényelemben járhat-kelhet a legcsekélyebb nehézség nélkül. Azért 
az utakat nagyon, de nagyon széleseknek hagyták, hogy a nagy kíséret a 
királylyal egyvonalban haladhasson, akármerre mozduljon is. 

Aki egyedül sétál e széles utakon, nem érzi magát kertben, de jól sem 
érzi magát, mert valóban csak nagy társaságok számára vannak berendezve, 
Minden nagyszabású. A pázsitos terek, a virágszőnyegek, az egymást keresztező 
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fasorok, a pihenő helyek, a zöld lugasok, a vizmedenczék, a szökőkútak, az utak 
mentén elhelyezett virágvázak, a szobrok és a vízmüvek nagyszerű alkotásai. 

A szökőkútak páratlan szépségű látványosságot nyújtanak. De ez a látvá-
nyosság minden alkalommal tízezer frankot emészt meg, miért is csak minden 
hónap első vasárnapján gyönyörködhetik bennük a közönség, mely ilyen alkal-
makon valósággal elözönli a kerteket. 

Valódi szobrászati remek, a Toilette d'Apollon, nemkülönben a nimfáival 
fürdőző Dianna, a Sárkány, Latona és a Basin de Neptune öt óriási szobor-
csoporttal. 

Micsoda tündéri látvány lehetett az, midőn a szökőkutak magasra szök-
kenő kristálycsöppjei megfürödve a nap ragyogó sugaraiban visszahullottak a 
medencze vizében, melyben aranyhalak ficzánkoltak; visszahullottak Diana vagy 
Venus isteni alakjára, érzékies termetére, fesztelen kényelmü ruharedöire, midőn 
Neptunus száguldó tengeri lóvai csaknem kikeltek a vizből, oly élet volt bennük 
a rájuk hulló vízsugarak hatása alatt; itt tengeri sárkány tátja felénk félelmetes 
torkát, amott kisgyermek merit kristályokat kagylójával ; szörnyek emelkednek, 
szörnyek elmerülnek — s e káprázatos ezeregyéj tündérvilágába való játék fölé 
milliárdnyi csöppben megtört napsugár szivárványt bocsát, folytatja a játékot ez 
is — a környék pedig visszhangzik aranyos ruhájú asszonyok és leányok vidám 
hangjától, pajzán kaczajától, kifogástalan gavallérok bohókos szavaitól s csak 
akkor lesz egy pillanatra csönd, midőn megszólal a nagy Én. Pedig ez a fény 
nagy árnyat vetett. Ez a pazar játék nagy kamatokat követelt nem is oly sokára. 
Mert ez a fény, ez az élet, ez az egész régi Versailles merő hazugság volt, 
képmutatás, veszedelmes fitogtatása a jólétnek akkor, mikor a nép nyomorgott. 
A hazugságnak el kellett vesznie, hogy helyet adjon az igazságnak, mert nem 
a hazugság tartja fönn a világot, hanem az igazság. Erről tanúskodik Versailles, 
ez a néma tanuja a mult zajos életének, megkopott emléke a mult ragyogó fé-
nyének, szomorú tanulsága a zsarnoki önhittségnek, határa egy század szertelen-
ségeinek, a mely hosszú életet ígért és halált osztott a czézárizmusnak. 



LOURDES. 

egfejthetetlen hatalom, valami delejes erő állított meg Bayonneban, 
mielőtt a Pyreneusokat átléptem volna. Mintha ezt súgta volna 

¡k fülembe: „Ne tovább, föl Lourdesba, jöjj és láss!" Űzött a szen-
I j ^ Z ^ ^ r i S vedély, hogy a barbár idők kegyetlen hagyományát, a spanyol bika-
viadalt megtekintsem ; megállított a hit, a benső megilletődés, hogy ott mondjam 
el imámat, panaszoljam el bánatomat, hol annyian nyertek meghallgatást, annyian 
kaptak gyógybalzsamot sajgó sebeikre. 

A gyönyörű vidék minden paradicsomi szépségével hidegen hagyott. A 
hegyek óriásai havas koronájukkal, a pompázó vegetáczió, a tovarohanó patakok 
titokzatos morajukkal máskor úgy megragadtak, most közönbösen néztem szét a 
vadregényes tájon, csak egy gondolat, egy vágyakozás tartott fogva: látni a 
csodák-csodáját, látni Lourdesot. 

Mire vágytam, elértem. Veni, vidi, — devictus suin. 
Mit érdekelt volna a kis város az ő nyolczezer becsületes lakójával, már-

ványbányáival, hatalmas erősségével, kifogástalan tisztaságával, klastromaival; 
hogy az út porát lemostam, szinte rohantam a helyre, hol csodák történnek; a 
grottához, hol az „Immaculata conceptio" megjelent. 

A Gave folyótól csekély távolságban emelkedik Massabieille szikla grottája. 
Kettős sziklabarlang egymás fölött. Az alsó jóval nagyobb a fölsőnél. A fölsőben 
egy ember kényelmesen elfér. Itt történt a jelenés. Itt látta meg a szent Szüzet 
a kis Soubirous. Fabisch lyoni szobrász remek fehér márványszobra áll a bar-
langban, kezében olvasóval és lábánál nyíló rózsákkal. 

Feje fölött félkörben dicsfényt képeznek saját szavai: „Je suis l'immaculée 
Conception. Én vagyok a szeplőtelen Fogantatás." Hányszor kellett újra és újra 
változtatni a szobron, míg azt úgy eltalálta a lyoni szobrász, a mint az a kis-
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leány látományának legalább nagyjából megfelelt. Ott áll most a műremek 
ajándéka a lyoni nőknek, tisztelettárgya az egész világnak. 

Körülötte a sziklákon lóg az a sok ezer mankó, emlékei a legnyomorú-
ságosabb nyavalyáknak, hirdetői a csodáknak, boszantó tárgyai a czinikus hitet-
lenségnek. — Előtte hatalmas vasfán ég éjjel-nappal az a sok száz gyertya, 
melyeket a hivők buzgósága ajánl föl. Oldalt a csodatevő forrásvíz csobog, mely 
gyógyulást és enyhülést nyújt és szomjat olt. 

A midőn először megálltam a magasztos helyen, ezt a hatást sohasem 
felejtem. Előttem a fönséges alak, körülötte jóságának, csodatevő erejének tagad-
hatatlan bizonyítékai. Az ezernyi gyertyaláng megmelegíti a grotta levegőjét, 
vibrál az és meg-megmozgatja a barlag fölé hajoló repkényt; lágyan rezgedez-
nek levelei, mint a kalászok az esti szellőben ; néha hirtelen megrezdül az ág s 
megrezzen az ember lelke; fölötte kis madár rak fészket és csicsereg és dalol 
örömdalt, vagy bús panaszos éneket; a sziklában szelid gyíkok sürögnek és kis egerek 
szaladnak táplálék után s minden levélzörrenés, mit okoznak, oly különös, oly 
ki magyarázhatatlan hatást kelt az elmélyedő imádkozóra, ki mereven szegezi 
tekintetét a Szűzre és belemerül az imádságába. 

Itt van a magasztosság, a gyönyörűség, a fönség. A hit szárnyakat kap s 
az Istenség felé emelkedik. Leszögezve állottam helyemen, lábam megmerevedett, 
tekintetem a drága, a legszebb, a legtisztább alakra tapadt és sírtam, sírtam. 
Imádkozni akartam és nem tudtam. A megilletődés, a meghatottság oly erejével 
lepett meg, a mi itt csodálatos és imádatos, hogy jó ideig nem tudtam uralkodni 
önmagamon. 

Ajkam remegett és szólni nem tudott; gondolataimnak nem tudtam formát 
adni ; szivem dobogott; lelkem imádkozott. Ez volt a legszebb ima, mit éle-
temben mondtam. Alaktalan, de tartalmas; szótlan, de áhítatos. Szívből tört elő, 
könyekben fürdött, a hit szárnyain rebbent a Végtelenség felé. 

Nem lehet itt nem imádkozni. Bizalom, áhítat, lelkierő minden hivő arczán. 
Még az sem maradhat közönbös, kit csak puszta kíváncsiság vezérel ide. Még 
Zola hitetlensége, vakmerő czinizmusa is, mintha fitogtatott volna, midőn 
Lourdesről ír. Mintha soraiból kiérződnék a hatás, melyet reá a grotta gyakorolt; 
mintha ő is megrendült volna, de nem merte .leírni azt, a mit érzett. 

Gyógyító lélekzetnek, egy ismererlen hatalomnak tulajdonítja a csodálatos 
gyógyulásokat, melyeknek valódiságát nem tagadhatta. Mások az autoszugesztió -
csodálatos erejében látják a gyógyulás titkát; mások szerint a rajongó hit adja 
meg a betegnek azt az emberfölötti erőt, hogy hisz gyógyulásának szükséges-
ségében és meggyógyul. Ez a hit alakítja át oly csodálatosan a beteg szerve-
zetet; ez a képzelő tehetség gyakorol a szervezet fölött oly csodának látszó, 
tüneményes hatalmat, 
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De hát ilyen az emberek makacssága, fönnhéjázó önfejűsége, hitetlensége. 
Ha csodát nem lát, látni akar; ha lát, nem hisz benne. Rousseau, úgy gondolom, 
nem áll egyedül. Ö mondotta, ha egy halottat föltámadni látna, inkább meg-
örülne, de mégsem hinné el. De a saját eszük után, a saját következtetéseikben 
el tudnak menni az abszurdumig; a mi pedig rendkívüli, az már az ő szemük-
ben legnagyobb abszurdum. Hányan esküdtek idáig Hegel nagy tételére: a mi 
van, az nincs és a mi nincs, az van ? És hányan mondották beismerőleg a 
tépelődő Hamlettel: több dolgok vannak a földön és égen, mintsem bölcselmetek 
álmodni képes? 

A csodákat tagadhatják, de a csodás gyógyulásokat el nem tagadhatják. 
Magyarázhatják, de ki nem magyarázzák. A mióta a kis Bernadette kézkaparása 
helyén kiserkedt az első vízcsöpp, azóta negyvenhárom éven keresztül hány ezer 
orvos és vegyész vizsgálta meg a csodatevő vizet és mindnyája csak annyit 
tudott mondani, hogy a víz tiszta ivóvíz, hasonló a szomszédos mészhegységek 
vizéhez, semmi oly alkatrész nincs benne, melynek therapeutikus hatása lehetne, 
sőt állandóan tizenegy fokos lévén, a legtöbb bajnál közönséges fürdésre sem 
ajánlható. Külön medenczébe vezetik a forrásvizet a. fürdő betegeknek és külön 
csőveken ivásra. A forrás a vizet bőven adja. Huszonnégy óra alatt százezer 
litert. S a mióta statisztikát vezetnek a csodás gyógyulásokról, húszezernél jóval 
több ember gyógyult meg ettől a víztől. Maga a fürdő el van zárva, oda csak 
a forrás kezelőivel léphetnek be a betegeket kísérő orvosok, papok és a betegek. 

A szent Szűznek volt az óhajtása, hogy a grotta mellé kápolnát építsenek. 
Kápolna helyett fényes bazilika áll ma a sziklán. Három részre oszlik: kriptára, 
bazilikára és szent olvasó templomára. A grottához legközelebb eső kriptának 
titokzatos homályosságában aluszsza örök álmát Peyramale tarbei plébános. 

A másik kettő nem egyszerre épült, de egységes épület. Gyönyörű gót 
stilü templom; két millió korona költségen emelte a hivő áldozatkészség. Bel-
seje a kegyajándékoknak nagyszerű kincsesháza. — Falai márványból valók 
telve hálafölírásokkal és ajánlásokkal, tömve arany szívekkel, koszorúkkal, amu-
lettekkel, zászlókkal, királyi drága gyémántos koronákkal, hadvezéri sceptrumokkal, 
harczosok vitézlő kardjaival, politikusok érdemkeresztjeivel, — menyasszonyi 
koszorúkkal, arany-lánczokkal és a női kézimunka remekeivel. Itt van a mi 
magyar zászlónk is, melyet a nyolczvannegyediki nemzeti zarándoklat ajánlott 
föl a szent Szűz tiszteletére. — Hetvenhatban szentelték föl a nagyszerű tem-
plomot 35 érsek, 5000 pap és százezer zarándokok jelenlétében. A bazilika 
előtt elterülő gyönyörű espalanadon még egy remek szobra díszeleg a boldog-
ságos Szűznek. 

Valami kiváló tisztelettel és lelki megilletődéssel keresik föl a lourdesi 
zarándokok azt a szegényes, fából való házikót, melyben a nagy kegyelemre mél-
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tátott Bernadette lakott, midőn jelenéseinek igazsága mellett oly erősen és oly 
ártatlanul kitartott. Minden úgy maradt, mint akkor volt. 

Nagyon szegény és nagyon egyszerű család volt a Soubirous-család. Sze-
gény molnár, kinek két lánykája volt: Bernadette és Mária. Bernadette beteges, 
asztmatikus, tizennégy éves volt, midőn a nagy csoda megtörtént. Elmondotta ő 
többször a jelenés történetét, többi közt Antal Mária nevű toulousi kapuezinus 
atyának, ki ezt lejegyezte. Ismerjük meg a leány saját előadásából röviden az 
egészet. 

„Ezernyolczszázötvennyolcz február tizenegyedikén csütörtökön déltájban 
volt, — mondja Bernadette, — Midőn én Mária nevű kis húgommal és egy 
kis szomszéd leánykával fát gyűjtögettünk. Elérkeztünk a Gave folyó partjára a 
barlangnak átellenében, társnőim már a malompatakon átgázoltak és én a lábbe-
limet akartam levetni, midőn egyszerre a szélzúgáshoz hasonló neszt hallottam, 
de azért a fák levelei nem mozdultak meg. Egyszerre csak a sziklaüregben egy 
szép nőt pillantottam meg, ki rám nézett és engem mintegy hívni látszott. Én 
kiáltani akartam, de nem bírtam. Letérdeltem és az olvasót imádkoztam." 

Folytatólagosan elmondta a többit is. A szép nő fehér öltönyt viselt kék 
övvel és hosszú fehér fátyolt. Mindegyik lábán arany rózsa volt. Karján olvasó 
függött, melynek fehér szeme és arany láncza volt. A szép nő keresztet vetett 
magára és imádkozta az olvasót. A kislány ugyanezt cselekedte. Ekkor még nem 
tudta, ki a csodálatos szépség. Tizennyolczszor jelent meg neki, ezalatt kife-
jezte óhajait és olyat közölt Bernadettel, mit nem volt szabad másnak elmon-
dania. Kifejezte a szent Szűz, hogy óhajtja, hogy sokan jöjjenek el hozzá; hogy 
a papok kápolnát építsenek neki megjelenése helyén és körmenettel jöjjenek 
oda ; hogy bűbánatot tartsanak a bűnös emberek. 

A kisleányt kételkedve hallgatták. Maga a jóságos tarbei plébános Peyra-
male is. De a kisleány exaltácziója nem volt beteges állapot. Meggyőződött 
erről maga Dosous dr. is, ki közvetlen a kisleány mellett állott és figyelt. Egy-
szer a kezében levő viaszgyertya egy negyed óráig égette ujjait, a nélkül, hogy 
az égés nyoma meglátszott volna. Ez nem hipnózis. Ez nem halluczináczió. Ez 
nem katalepszia. 

A harmadik megjelenésen történt az áldástosztó csoda. A szent Szűz föl-
szólítására a kisleány a barlang belsejében kis ujjaival kaparni kezdte a sziklát 
és csodák-csodája — egy csöpp víz serkent ki ujjai közül, majd gyönge víz-
fonál, majd forrás, mely néhány nap alatt megerősödve csakúgy öntötte a vizet 
magából s ma már naponta százezer liter vizet szolgáltat. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján nyilvánította ki ünnepélyesen a szent 
Szűz: „Én vagyok a szeplőtelen fogantatás." Majd megmondotta előre a szende 
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leány jövőjét: „Én téged boldoggá teszlek, nem ugyan ezen a világon,- hanem 
a másikon." 

A kis Bernadette befejezte küldetését. — Távozott. így akart egykor a 
ismeretlenség homályába vonulni Jeanne d'Arc is, midőn VII. Károlyt Reimsban 
megkoronáztatta. Hatvanhatban a neversi apáczák közé vétette föl magát. Alá-
zatos és szegény maradt egész életén át az, kinek joga lett volna, mint maga 
Zola mondja, arany koronával a fején a népek hódolatát fogadni óriási vagyon 
élvezése közt. 

Sőt az a jóságos lélek, a ki a gyógyulást nyújtó forrást mutatta meg a 
szenvedőknek, a legnagyobb szenvedések közepette halt meg. Kínos betegség 
gyötörte egész életén át. Fájdalmas mellbetegség; gyakori vérhányás; görcsös 
fuldoklás; kisebzett erőtlen test; áhitatos türelmes lélek. Lourdesi vizet nyúj-
tottak neki lelki testvérei, hogy a szent Szűz enyhítse nagy fájdalmait. Eltolta 
magától. „Mit szólna az Ur, — mondá, — ha nem akarnék Azért szenvedni, ki 
érettem annyit szenvedett?" 

Lelke elköltözött a boldogság hónába, melyet húsz évvel ezelőtt meg-
ígért neki a Boldogasszony. Hetvenkilencz április tizenhatodikán, harminczöt 
éves korában. Ugyanez évben követte jóságos pártfogója Peyramale plébános. 

A mióta a nagy kegyelemre méltatott Bernadette meglátta a szent szüzet, 
azóta kezdődött meg a zarándoklás a szent barlanghoz. A harmadik jelenésnél 
ott volt az első hivő Méíit asszony. Viaszgyertyát gyújtott a grottában s azóta 
negyvenhárom éven körösztül a gyertyafény soha ki nem aludt. A hívők egyre 
szaporodtak. Hat napra reá, hogy Mélit asszony elkísérte a kis leányt, már 
száznál többen csatlakoztak hozzá; február huszadikán már négy-ötszázan; 
márczius negyedikén húszezren; hat évre reá a grotta fölszentelése alkalmával 
hatvanezeren; hetvenhatban százezren és azóta minden évben hét-nyolcz-
százezeren. 

Hasztalan volt a hatóság, sajtó tiltakozása, a kis leány megfélemlítése, a 
barlang elzárása, a papok félévi tartózkodó álláspontja, hasztalan minden. A 
csoda kétségbevonhatatlanul megtörtént; a delejes erő magához vonzotta az 
embereket. Bekerítették a barlangot deszkafallal, elkobozták a virágokat, gyer-
tyákat, kidobatták a képeket, őrültnek nyilvánították a kis Soubiroust, őriztethették 
a barlangot két fegyveres katonával, — a hitet meg nem ölhették, az igazságot 
meg nem tagadhatták, a csodát meg nem czáfolhatták. A megtiltott zsolozsma 
újra fölhangzott; a gyertyák újra kigyúltak; az igazság újra győzött. 

Ki állíthatta volna meg a hitet, mely ott fészkel a sziv rejtekében; ki 
tagadhatta volna meg a csodákat, melyeket a forrásvíz cselekedett? 

A hogy a csodatevő víz kifakadt a sziklából, már másnap a nyomorékká 
lett Bouriette kőfejtő meggyógyult tőle. 



Húsz év óta volt fekete hályog egyik szemén. Csodálatos gyógyulását 
bizonyította kezelő orvosa Dosous. És azóta se szeri, se száma a gyógyulásoknak. 

A csodatevő barlangtól kétszáz lépésnyire az orvosi bizonyítás hajléka „a 
Constations Medicales." Nincs állandó hivatalnokserege, vagy orvoskara ennek 
a különös klinikának. A mint a betegek, úgy az orvosok is a nagyobb zarán-
doklatok alkalmával mintegy összeverődnek. Őket nagyon is érdekelheti a dolog, 
megvizsgálni a beteget, gyógyítható-e baja, vagy nem, ajánlatos-e megfürdenie 
a tizenegy fokos hideg vízben, melyben semmi therapeuthikus elem nincs; majd 
hivatalosan megállapítani, hogy a beteg meggyógyult, holott emberi tudomány 
baját gyógyíthatatlannak ismerte. így történt, hogy nyolcz évvel ezelőtt július és 
augusztus hónapban ötezer beteget hoztak ide és százötven orvos vizsgálta meg 
őket. A kik közülök meggyógyultak, az orvosoknak ez a nagy tanácsa, 
mindnyájának baját gyógyíthatatlannak mondotta. 

A fürdés maga nagyon rövid időt vesz igénybe. Jóformán csak belemártják 
a beteget. Hány beteg tette meg, hogy hirtelen elhajítva mankóját maga ment 
már a csodabarlanghoz, hogy hálát adjon a szent Szűznek gyógyulásáért. Ha 
még ez is csalás, ez is szemfényvesztés, autoszuggesztio, hát akkor micsoda 
nem az ? 

Az első gyógyulások közé tartozik a kis Bonhohorts Justin meggyógyulása. 
Születésénél fogva vézna, nyomorék, sánta kis fiú volt Justin. Már a sir szélén 
állott. A tudomány levette róla kezét. Halotti szemfedőjét már készítették. Min-
denki lemondott, csak anyja nem. 

Az ő reményét még ébren tartotta rendithetetlen hite.. Meghalt, mondták 
neki. Nem halt meg, mondá az anya. Gyermekem élni fog! És mintha egy 
fensőbb erő ragadta volna meg, ölébe vette haldokló gyermekét s a csodafor-
ráshoz rohant. Majd kiveszi a gyermeket kötényéből, keresztet vet rá és magára 
és belemártja egész nyakig a jéghideg vízbe és ott tartja egy negyedóráig, 
mialatt imádkozik és könyezik. Azt hitték, hogy megörült, megöli a gyermeket. 
Pedig hitével meggyógyította. Hazavitte gyermekét és ez tizenkét órai alvás után 
élénken mosolygott, eleven lett és járt és szaladgált. Három orvos bizonyítja a 
csodálatos gyógyulást: Peyrus, Verger és Dosous. 

A csodálatos gyógyulások egész sorozatát nyújtja Lassere Henrik, a 
lourdesi Boldogasszony első történetírója, ki maga is ott gyógyult meg. 

Párisi ügyvéd volt. Szemevilágát csaknem elvette veszedelmes szembaja. 
Egy negyed évig nem írhatott és nem olvashatott. Egy protestáns barátja taná-
csára, mintegy unszolására hozatott magának a lourdesi vízből. 

Alig érintette szemét a vízzel, hirtelen fölkiáltott: Meggyógyultam ! így is 
volt. Lassere még ma is él, legbuzgóbb lourdesi zarándok. Protestáns barátja a 
volt miniszterelnök, Freycinet, 



Segur, a lourdési csodák egy másik írója beszéli a következő esetet. Egy 
művésznek, ki protestáns létére nem hitt semmit a lourdesi gyógyulásokról, 
nagy daganat keletkezett a kezén. Orvosai nem tudták megakadályozni a daga-
nat folytonos növekedését. Egyszer feleségét, ki jámbor katholikus volt, elkísérte 
Lourdesba. Felesége barátnéjának unszolására ivott a vízből és a daganat hirte-
len eltűnt. 

Feleségének hite és imája gyógyította meg és most már az ő hálaimája 
is szállt a Boldogasszony felé. 

Három egyetemi tanár bizonyítja Macary csodálatos gyógyulását, ki tizen-
nyolcz évig fekélyes értágulásban szenvedett. Nagyon hosszas volna ezeket egyen-
kint elősorolni. Nincs betegség, a melyre gyógyulás ne lett volna itt. És nincs 
esztendő, midőn ne nyerné vissza még most is egy-egy beteg elvesztett egészségét. 

Zola maga is elment Lourdesba kilenczvenkettőben. Materialista bámulói 
alig várták, hogy fogja tönkretenni a babonát, mely a fölvilágosod ás korának 
szégyene. S ime, Zola kénytelen volt bevallani, hogy „Lourdes a szeretet, a lel-
kesedés, az áldozat tűzhelye és szükséges az önzés századában." Kénytelen volt 
bevallani, hogy csak egy embert talált egész Lourdesban, a ki nem hitt a cso-
dákban és az is egy részeges borbély volt. Kénytelen volt bevallani, hogy ő 
„csak regényt" írt és nem számít rá, hogy könyve meg fogja ingatni a hivők 
hitét. Ott volt kilenczvennégyben azon a híres fölolvasáson, melyet dr. Boissarie 
tartott Párisban, midőn magával hozta mindazokat, kikről a tudomány már levette 
kezét s a kik ép testtel ültek az orvos körül, mint élő bizonyítékok. Zola még-
sem hitt és vele mások. De abban már hittek, hogy kétezer orvos ostoba volt, 
vagy hazug; húszezer ember csaló, vagy szimuláns és annyi millió zarándok 
sült bolond ! Csakhogy a tagadás még nem bizonyítás. Ott a bizonyítás, a foly-
tonos zarándoklás. A mult nyáron is több zarándokcsoport fordult meg Lour-
desban. A nem éppen klerikális „Pesti Hirlap" közölte augusztus harmincz-
egyediki számában a következőket: „A barlang közelében ezerkétszáz beteg 
feküdt kocsikon. A mikor a Szentséget körmenetben elvitték előttük, többen el-
hagyták kocsijukat és kijelentették, hogy meggyógyultak. Ezeket az embereket 
több orvos vizsgálta meg. Boissarie helyi orvos mellett két berlini, egy rió-
janeirói, egy new-yorki és egy liverpooli orvos működött. 

A csodás gyógyulások közt említik La Doliére asszonyét. Az illetőt már 
nyolcz hónap óta kezelték. Gyomorrákja volt. Első fürdőzése nagy kínt okozott 
neki, de aztán gyorsan meggyógyult. Brigitta nővér Villepinteből hét évig mozdulni 
sem tudott, mert végtagjai megbénultak. A proczesszió alatt egyszerre csak föl-
kelt és azóta baj nélkül jár. 

Minket nem ért az a különös szerencse, hogy csodát láthattunk volna, 
mert oly napokon voltunk ott, midőn zarándokiások nem voltak. De magyar 
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emberek is vannak többen, kik ilyet láttak. Hogy csak kettőt említsek: Masz-
laghy és Robitsek plébános. Ez utóbbi zarándok-csapatjában volt egy öregebb 
magyar paraszt, kinek keze béna volt. A mint a lourdesi vízben megmosták és 
a szentséggel érintették, kezét szabadon mozgatta. Erről harmincznyolcz magyar 
ember tanúskodik. 

A magyarok királynéja, a mi Nagyasszonyunk itt is megmutatja szeretetét 
hű népével szemben. A magyar trikolor itt is fönnen hirdeti, hogy a míg e nép 
él, Pártfogóját nem hagyja el. 

Oly nehéz a búcsúzás e helytől. Az ember alig tud megválni tőle. Itt 
szeretne élni; imádkozni és imádkozni. Még egy búcsúcsókot a szent barlang 
kövére; még egy korty a csodaforrásból; még egy fohász a szent Szűzhöz; 
m é g egy tekintet Lourdesra és reszkető ajakkal, könybelábadt szemekkel mond-
juk : Isten veled! . 4 . 



SPANYOL FÖLDÖN. 

él-Európának egyik legérdekesebb állama Spanyolország. Úgy poli-
tikai, mint kulturhistóriai, úgy geográfiái, mint etnográfiái szem-
pontból. A legrégibb időkben már csalogató csillaga volt a meré-
szebb hajósnépeknek, mint a fenicziaiaknak, kik gyarmatokat alapí-

tanak partjain; őket követik a görögök, a karthagóiak, majd a rómaiak. A nagy 
népvándorlás vihara ide söpri a vandalokat, alánokat és svédeket; a góthok 
birodalmat alapítanak, de a nyolczadik százban már mórok özönlik el az országot. 
Granada bevételével kezdődik a hatalmas Spanyolország dicsősége. Hatalmának 
tetőfokát II. Fülöp alatt érte el, azóta hanyatlott. Hanyatlásában felváltotta a 
királyságot a köztársasággal is, majd újra visszatért hozzá, de ma már csak 
fájó szívvel tekinthet régi nagyságára, emlékezhet csupán s kesereghet mint 
egykor Marius Karthago romjain. 

A művelődéstörténelem minden fázisán ment keresztül az ország. Építészeti 
remekei egyedülállók. A mór czivilizáczió Granadában felépítette az alhambrát, 
mely oly szép volt, oly csodás, hogy Allah e fölé helyezte el a paradicsomot; 
Cordovában a mesquitát, a mór mecsetek unicumát, Sevillában az Alcasart, a 
paradicsom miniatűrjét. A kereszténység oly hévvel dolgozik műemlékein, mint 
a milyennel tanítása terjesztésén s megszilárdításán. A gót stil remekét, a burgosi 
székesegyházat oly lelkesedés emeli, mint a milyennel hirdeti a vallást egy 
Loyolai Ignácz. A contemplativ élet nem felelt meg e szenvedélyes népnek, 
mégis a legtöbb szentet adta az egyháznak, de ezek csak oly aktiv szerepet 
visznek, mint Torquemada vagy Arbez, kiknél a vallásos ihlet támadó extásisba 
ment át. 

Földje is oly szeszélyes, oly excentrikus, mint maga az ország egész 
mivoltával. Ege vakítóan kék, mely fárasztja a szemet, megöli, a látást; flórája 



délen bu ja ; fügefák, cziprusok és tuják káprázatos pompájában tündöklő ; észak 
felé kopár, élettelen, mint a Szahara felperzselt világa. 

Népe vidám és jóindulatú, boldog és megelégedett, naiv és nyájas, udvarias 
és szeretetreméltó, könnyelmű és vonzó. 

Hanem azért ha valamely lelkes spanyolbarát vagy szenvedélyes utazó tanácsot 
kérne tőlem, vájjon érdemes-e a spanyol földet bekalandozni, ugy azt vála-
szolnám a vakmerő halandónak, hogy kedvét egészen ne szegjem : ha aránylag 
kevés látnivalóért nagyon sok kényelmetlenséget, még több boszúságot hajlandó 
elviselni s mindezt még méregdrágán megfizetni, úgy csak menjen el s tanul-
jon önmaga történetén ; de ha szenvedélye nem ragadja magával visszatarthatat-
lanul, inkább maradjon meg illúziói légvárában, mely üde, ragyogó és gyönyört-
hozó, amig a valóság keze egy sujtással halomra dönti. Mert a szépnek és 
érdekesnek, mit láttunk, drága volt az ára. Lebeszélni azért senkit sem akarok 
és nem is tehetném. Úgy van az ember az ilyesmivel, mint a házassággal. 
A kik benne vannak, rendszerint azt mondogatják azoknak, a kik kívül vannak, 
hogy nem érdemes a szabadságról lemondani. Hanem azért a megtanácsolt 
legények egyszer mégis csak úgy fogják megpróbálni az állítólagos szolgaságot, 
mint maguk a tanácsadók. 

A mizériáknak nem megvetendő sorozata ott kezdődik, a midőn az ember 
a spanyol határállomásra, Irunba ér. A conductor hivatalos igazsága szerint itt 
harmadfél óráig kellett volna maradnunk. Elegendő idő, hogy podgyászainkat 
vizsgálat alá vessük és kényelmesen megebédeljünk, mert a franczia vasutak 
dicsérendő sietsége miatt Lourdestól egész Irunig jóformán le sem szállhattunk. 
Mily keserves volt a csalódásunk. A vonat félóra múlva indul, és pedig vissza-
vonhatatlanul, mert ez rapid vagy express, mely hetenkint kétszer közlekedik 
Madridig. Szombat lévén, okvetlenül mennünk kell, hogy a vasárnapi bika-
viadalt el ne mulaszszuk. Más vonatban úgysem lehet megbízni, mert lehet, 
hogy megy a jelzett időben, — egy-két óra különbség itt nem különbség — 
lehet, hogy nem megy, ha nem lesz elegendő utasa. Kijelentem ünnepélyesen, 
hogy bárkinek és bárminek adok inkább hitelt, ha mindjárt az abszurdum hatá-
ráig is vezetne, mintsem a spanyol conductornak. Megkellett váltanunk a méreg-
drága jegyet és éhes gyomorral expressre szállni, melyen étkező kocsinak se 
híre se hamva. Csak Valladolidban tudtunk hamarosan megvenni egy adag 
vegyes hideg húst, mely bár nagyon szokatlan ízű volt s a melyre nem mertünk 
volna megesküdni, hogy szamársonkát eszünk, mert ez itt közönséges, mégis 
jól esik vala éhező gyomrunknak. Nem is jutottunk más eledelhez, mint szamár 
és öszvértejhez egész Madridig. Mielőtt ide érnénk, lévén még mindig élénk 
emlékezetemben ez az üres szomorú út, kiadom mérgemet; leírom a mizerábilis 
spanyol vasutakat a maguk mivoltában és nem nagyításban. 
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A vonatok közt megkülönböztetjük az express vagy rapid gyorsvonatot; 
a correo-személyvonatot és a mixto-vegyesvonatot. Az expressen csak első 
osztály van, a mi már magában véve is zsarolás; a corréon, tehát a személy-
vonaton csak első és másodosztály s így a másodosztályú helyen utazik a 
csőcselék is. Az áruk nagyon drága, méregdrága. Azért oly kevés az utas ebben 
a koldusországban. Iruntól Madridig fizettünk egy jegyért hatvan koronát, pedig 
az út nem hosszabb, mint Budapesttől Brassóig. Ezt mi másodosztályú személy-
vonattal sokkal gyorsabban és kényelmesebben megteszszük 12 koronáért. 

A drágaság és mondjuk meg az igazat, a svindli nyitja az, hogy az 
összes spanyol vasutak egyes társaságok kezében vannak; angolok, francziák 
kezében. Az állam maga oly szegény, hogy a közlekedés-ügyet nem veheti kezébe 
s ha akarná is, még vagy ötven esztendeig szerződés szerint a társaságoké a 
vasút. Ezek pedig ugyancsak kiaknázzák a spanyol nép egyűgyüségét és pénz-
beli tehetetlenségét. Minden 100—200 kilométer távolságban uj társaság dominál. 
Egyik-másik jól megfér egymás szomszédságában, mások a legnagyobb ellen-
ségek, legnagyobb kárára az utazóknak. Ezért nem lehet itt kapni körutazási 
jegyet sem, mert nem tudnak megegyezni. Csak kisebb körben legföljebb. Azután 
meg ahogy a vonat uj társaság területére lép, ha az állomásfőnöknek tetszik, 
soron kívül órákon át néha egy vagy két napig várakoztatja azt, mert a társaság 
ugy kívánja, hogy csak zsúfolt vonatot indítsanak, üres vonatra ne pazarolják a 
tüzelőanyagot. Ez anomáliát nagyon is érzik maguk a spanyolok és versenyt 
szidják az idegennel a rossz közlekedést, de mindez hiába. Ha panaszkodnak, 
ha appellálnak, a központ gondoskodik róla, hogy az efféle panaszokat ne vegyék 
komolyan, mert itt is van egy-két megfizetett embere a társaságnak. 

És micsoda czammogás az ő gyorsaságuk. Az express óránkínt 35 kilo-
métert halad, de minden 12 kilométernél egyet pihen; a mi vonataink ezzel 
szemben 70 kilométert; a német és angol vonatok 80—90 ; az amerikaiak 90—100 
kilométert tesznek meg óránkint. Floridában csak a napokban 193 kilométert. A 
vonatgyorsaság recordja. Valóságos komédia, amíg elindulnak, háromszor fütyülnek, 
háromszor trombitálnak, háromszor harangoznak; csoda, hogy még valami rezes-
hangú harsonával nem ijesztik az embert. Néha még ezután is várnak jóidéig, 
máskor meg akkor veri a harangot az állomásőr, amikor indul a vonat. Néha 
lehetetlen lekésni, máskor lehetetlen nem lekésni. A kalauz sokkal kényelmesebb, 
semhogy kiáltaná az állomás nevét vagya veszteglő időt. Nem is érdemes, 
hiszen meglátszik rajtuk, hogy az éhinség elől szaladtak a vasúthoz. Olyan 
szánalmas, szegényes külsejű alakok. Az állomásokon is alig lát az ember egy-
egy őgyelgő alkalmazottat, de lát elég egyéb lődörgő alakot, kik csak arra lesel-
kednek, mit lehetne hamarosan elemelni vagy melyik utast lehetne jobban meg-
zsarolni. Mert amily serénységet fejtenek ki, hogy az ember pakkját kezükbe 

7 



98 

ragadják, oly szemtelenül veszekszenek a viteldíjért, mert tarifájuk csak az, hogy 
ki mennyit bir kierőszakolni. Barcelonában van tarifájuk, de itt is jobb volna, 
ha nem volna. Egy peseta a díj, hozzá a perron jegy, összesen százhúsz fillérbe 
került podgyászunk. 

Ezek az állomások pedig kicsinyek, szűkek, kopottak és szegényesek. Ha 
húsz-harmincz embernél több ülne hozzá az ebédhez vagy vacsorához, már 
azokat nem tudnák kiszolgálni. Hát még a bakterházak! A mi bakterjeink való-
ságos palotában laknak spanyol kollegáikhoz képest. Házikóik szánalmas viskók, 
alig fér meg benne két három ember, meszelést nem láttak csak egyszer éle-
tükben, a hármasan rakott cseréptető alatt oldalfalaik csakúgy roskadoznak, de 
ha ez a nehézség nem volna rajtuk, elhordaná őket a szél. Vannak bakterházak, 
melyek csak szalmával befödött földbe vágott lyukak. Rongyos asszony vagy 
félmeztelen gyermek áll ki a kis vörös rongygyal; ez fogadja, ez meneszti a 
vonatot. És ilyes jelenetek a fővonal mentén vannak az express útján. 

A mi a belső elhelyezést illeti, az kritikán aluli. De sokszor visszaóhajtot-
tuk a mi vasútjainkat, még olyan állapotban is, mikor telve vannak. Hogy lár-
mázunk mi itt egy kis kényelmetlenségnek miatta, milyen elégedetlenek vagyunk, 
ha nyolczan kerülünk egy kupéba. Hát még itt. Tizenketten ! Ha még több az 
utas, úgy ezeket is begyömöszölik, mert rezervált kupékról nem gondoskodnak. 
Úgy gondolják, hogy a kinek sürgős a dolga, az akár a lépcsőre kapaszkodva 
is elmegy, a ki meg ráér és kényelmet vár, az várjon egy más vonatra. A pod-
gyászpolczok oly szűkek, hogy rendes podgyásztáska sem fér el rajtuk. Mit 
csináljon az ember? Maga mellé nem teheti, rá nem ülhet, hát a lába közé 
í o gj a - így kínlódtunk át nem egy éjszakát. Legalább folyosósak volnának ezek 
a kupék, de ilyen csak az expressen van. Még a régi divatú ketreczek ezek. 
Ezenkívül is van még valami eredeti rajtuk. A kupék falán ugyanis két-két 
üveges ablak van, úgy hogy egyikből a másikba szépen át lehet pillantani. Nem 
tudtuk megfejteni, mért van ez így? Tán csak nem azért, hogy az utasok egy-
mást ellenőrizzék, vagy ha baj van, könnyebben értesíthessék egymást? Mert a 
vasúti biztonság nem valami nagy. Következtetem onnan, hogy minden vonattal 
két-két teljesen felszerelt csendőr utazik, kik oda telepszenek, a hol még egy 
kis helyet találnak, nem kis boszúságára az embernek és talán nem kis biz-
tonságára a vonatnak, mert a spanyolok nagyon respektálják őket. Este láttuk az 
ablakok rendeltetését. Két kupénak világít egy olajmécses, ezeken az ablakokon 
szűrődik be az éjjeli világítás. Nappal pedig teljesen megsülhet az ember. Egy 
függöny sincs az ablakokon. El lehet képzelni az ember kínját, ha a túlzsúfolt 
kocsiban épen a napos hely jutott neki csekély 35—40 fokos melegben. 

Mindezeket a vasúti mizériákat csak egy körülmény tudja enyhíteni s 
némikép feledtetni. Ez az a kitüntető udvariasság és szivélyesség, a melyben az 
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utast a spanyolok jóformán kivétel nélkül részesítik. Az ember azt hinné, hogy 
ez a büszke hidalgóvérű faj, mely véráldozatokban leli még most is a gyönyö-
rűségét, goromba, darabos lesz az idegennel szemben. És mily kellemesen csa-
lódik az ember, midőn látja azt a serény iparkodásukat, hogy kellemessé tegyék 
tőlük telhetőleg a spanyol földön vagy vasúton telt időt. Hátha még birtuk volna 
nyelvük tudását úgy, hogy a legszükségesebbeken kívül igazán komolyan társa-
logtunk volna velük, mennyi érdekes és értékes vonást, adatot gyűjthettünk volna 
össze. De ez a kevés is elegendő volt arra, hogy a legjobb véleménynyel legyünk 
felőlük, mint vendéglátók felől. 

A spanyol nép a vidékek különfélesége szerint a jellemnek és modornak 
hasonló különféleségét mutatja. Más a castiliai és más az andalúziai; más a 
valencziai és más az aragoniai. Homlokegyenest ellentétek. De abban az egyben, 
hogy az idegen csak jót mondjon felőlük, versenyeznek, hogyan érdemeljék 
ezt ki. A mi az utasnak nincs kedvére, azt az ő kedvéért ők is szidják, mint 
vasútaik nyomorúságát; a mi az utasnak tetszik, arról ők is a legnagyobb 
lelkesedéssel beszélnek. És oly boldogok, ha dicséretet nyerhetnek. Keblük csak 
úgy dagad az örömtől. Mert az a régi dicsőség és régi nagyság még mindig 
ott van lelkükben. Erről nem is fognak lemondani soha. Ma koldusok, de 
büszkék és önérzetesek, mintha mindegyik koronázott fővel járna. Érzik erejük 
gyengeségét, de nem akarják még önmaguknak sem bevallani. Még mindig 
azt szeretnék hinni, hogy a világ megreszket, ha Spanyolország mozdul, mint II. 
Fülöp korában. Innen van az, hogy az idegent alapjában véve nem becsülik 
sokra, de az udvariasságot azért meg nem tagadják. Egy dologban nagyon bizal-
matlanok, ha pénzről van szó. Pénzük kevés is, meg rossz is. Az idegen kezé-
ből kikerülő pénzben nem bíznak. Ötször-hatszor odaverik az asztalhoz azt az 
ezüstöt, a míg elfogadják, sőt átmegy a szomszédjához s megkérdezi, jó-e az 
adott pénz? Kezdetben nagyon boszantja ez az embert, de később megszokja. 
Úgy vettünk ezért boszút, hogy a kapott pénzt mi is odaverdestük egyenkint 
az asztalhoz. Nem is szedtek rá, csak egy peseta erejéig. Egy hamisat kaptunk, 
emléknek ez is jó. Sevillában a fogadósunk a huszonöt pesetás bankót előbb a 
bankba küldötte s csak teljes biztonságban fogadta el. Cordovában a jegykiadó 
el sem fogadta, mert nem tudja hamarosan jó-e vagy sem s így először ezüst 
pénzért kellett lótnunk-futnunk, hogy a vonat felvegyen. Pedig e tekintetben 
nekik is igazuk van. Rész szerint sok a hamis pénz, azért kell vigyázniok; rész 
szerint azt vélik, hogy az idegen kezében lehet legtöbb ilyen hamis pénz, azért 
kell bizalmatlankodniok. 

Említém, hogy a spanyol nép a legnagyobb ellentéteket mutatja törzseinek 
különbözősége szerint. Mert maga a spanyol név inkább csak gyűjtő fogalma 
ezen törzseknek. 

8* 
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Legélesebb ez ellentét s castiliai és az andalúziai közt. A castiliai büszke 
és önös, merev és szertartásos. A munkát megveti: inkább koplal, de nem dol-
gozik. A napot lopja inkább a Puerta del Solon, a madridi főtéren, mintsem 
dolog után lásson. Lételve a föltétlen nyugalom, a gondtalan élet. Ehhez pedig 
pénz kell, gazdagság. Nem is aggályos a lelkiismerete a pénzszerzésben, a hir-
telen meggazdagodásban. De az is bizonyos, hogy még akkor sem tud, vagy 
nem akar vele ügyesen bánni. Azt szeretné, ha a pénz önmagát kezelné, neki 
csak a szaporodást kelljen észrevennie. Maga a nép becsületes és őszinte. Az 
uraskodó hidalgók és caballeróknak az a pöffeszkedő grandezzája kevésbbé 
van meg benne. Feltűnően csendes köznapi életében és indifferens politikai 
tekintetben. Vendéglőikben és kávéházaikban még telt ház mellett is feltűnő a 
csend, szótlanul üldögélnek egymás mellett. A politikát nem szereti, conservativ. 
De a demagógokra hallgat. Aki szépen tud hozzá szólni, azt követi; de ha 
akad egy jobb hangú szónok, átcsap ehhez. Közlékenységét csak az idegennel 
szemben tanúsít, de akkor is inkább azért, hogy feltüntesse fensőbbségét, melyről 
meg van győződve. 

Az andalúziai élénk és vidor, mint földje és éghajlata. Mindig vidám, 
mindig kaczag. Szereti a kényelmet, szereti a nyugalmat. De nem azt az egy-
hangú, mogorva tétlenséget, hanem a gondtalan életet, az epicureus élvezeteket. 
Könnyen élni és jól élni, ez a jelszava. Kecses alakja szinte lóra termett, csak 
ne kelljen háborúba vezetnie selyemszőrű paripáját. Az etiquettet nem sokra 
veszi, demokratikus és módfelett udvarias. Legszeretetreméltóbb törzse a spa-
nyol fajnak. 

Az északi törzsek, mint a galicziaiak, az aszturok és vaszkok, igazán 
munkás és türelmesen dolgos emberek. Mint földmívelők vagy szolgák, vagy 
iparosok éldegélnek, egyszerűen és csendesen. 

Annál zajosabbak és rakonczátlanabbak a keleti aragoniaiak és valen-
cziaiak. Jólétük nagy, földjük mesésen termékeny, azért nem férnek meg bőrükben. 
A forradalmaknak ez a melegágya. Örökös ellenségei a madridi kormánynak. Csak 
nagy nehezen tudtak meghódolni a spanyol királyok előtt. Mint katonák ügye-
sek, de nehezen fegyelmezhetők. 

Ily conglomeratum a spanyol nemzet. Nem csoda, ha ily ellentétes ter-
mészetek és jellemek közt mindenha akadnak, kik elégedetlenek a fönnálló 
renddel és kormánynyal. Ezért oly nagy feladat a spanyol trónon ülni és ezért 
oly nehéz azon meg is maradni. 



M A D R I D. 

3| míg az ember a Pyrenneusok felől Madridig elvergődik, az utazás 
minden mérgét megízleli, minden kellemetlenségét átéli. Szeretne 
visszafordulni, még mielőtt az ország szivébe hatolt volna. Pyren-
neusokban még csak hagyján. A természet zordon fensége szinte 

kívánatossá teszi, hogy lassan haladjon vonatunk. De a hogy lerobogtunk s a 
castiliai dombok közé kerültünk, innen pedig a Sierra Guadarrama boszantóan 
kopár sziklái között vagyunk, vége minden élvezetnek, kezdődik a végtelen 
egyhangúság. Végtelen sivárság és terméketlenség mindenfelé. Nincs itt termé-
keny lapály, dalos erdő, csacsogó patak semerre. Nem enyhíti az égető levegőt 
akáczárnyék az út mentén sehol. De hiszen nincs is kinek. Talán annak az 
egy-két ezer embernek, kik oly szerencsétlenek voltak, hogy itt születtek és oly 
patrióták, hogy nem tudják itt hagyni ezt a nyomorúságot. Miből élnek meg 
ezek a szerencsétlenek ? Spanyolországban a koldusok külön kasztot képeznek. 
Igen sokan vannak s megélnek, sokan meg is vagyonosodnak. Ezek itt százszorta 
sanyarúbb helyzetben vannak. Egy-két kecske, öszvér és szamár az összes állat-
állomány. Nem is tudnának mást eltartani. A föld a gazt sem akarja táplálni, 
oly kopár és kihalt a természet. Ezek a szegény állatok agyongyötrik magukat 
egy-egy bogáncsért vagy kóróért. Falu ezért ritka látványosságszámba megy. 
Az út mentén csak egy-egy rozoga viskó vagy földbe vájt barlangból bújik elő 
a bakter, mialatt gyermekei vagy felesége szamár- és öszvértejjel kínálja az 
utast. Az ember szive megesik ezen a végtelen nyomorúságon. S ez a zordon 
és ijesztő egyhangúság szinte félelmetessé teszi az utat. Tizenhat óráig tartott 
ez a kinos út, s tovább mint fél úton csupán csak ketten ültünk az expressen. 
Csoda, hogy le nem szállítottak s meg nem várattak addig, mig érdemes már 
menni; mert, mint említém, ez itt éppen nem ritkaság. 
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Végre valahára megpillantottuk az Escurialt, II. Fülöpnek ezt a pompás 
palotáját, mely minden szépsége mellett is oly ijesztően hideg. Ez a melan-
kolikus ember nem jól érezte magát az emberek közt, ott a zajos Madridban, 
messzebb ment hát tőle, egy végtelenül kopár völgybe, melyben semmi élet 
sincs. Éppen ezért vágyott ide az ő sivár lelke is. Oly épületet emelt tehát 
magának tizenhét millió frankon, melyben az ő lakosztályai, templom, kolostor 
és sírbolt mind együtt legyen. Ezeknél többre úgy sincs szüksége az életben. 
A hatalmas épület egyszerű, de egyszerűségével párosult nagyságával hat. 

Még nagyobb bogara is volt II. Fülöpnek. Fővárost emelt országának egy 
valódi Szaharában. Másfélórányira fekszik az Escuriáltól még ridegebb tájon a 
„császári koronás, nagyon nemes, nagyon hű és nagyon hősies egyetlen főváros", 
mint hivatalos czíme mondja. Körülötte csupa kopár halom, puszta mezőség, 
melyen csak aszott kóró lengedez. Fölötte az a vakítóan kék ég, amilyent nem 
látni másmerre sehol. Még a felhői is vakítóan fehérek s könnyen szertefoszlók, 
mint a finom pehely. Az ember fölvidul, ha rájuk tekint, de sokáig nem birja 
a nézést; bántja, fárasztja a szemet, öli a látást. Ezért van oly feltűnően sok 
vak koldús itt. Hát még az éjszakák! A csillagok mintha itt megnövekednének, 
mintha itt nagyobb fénynyel ragyognának, mint a mi szürke egünkön. Mi más 
itt a Venus, mennyivel pompázóbb itt a Sirius! 

De mindezen gyönyörűségnek drága az ára. Mert ez a fény vakít, ez a 
levegő öl. Kilencz hónapig tél, három hónapig pokol. Midőn az októberi esőzé-
sekre megindul a gyilkos szél a Guadarrama felől, rettegnek az emberek. Mintha 
késsel szurdalná a tüdőt, oly éles. Az emberek bedugott szájjal rohannak dolguk 
után. A ki nem elég erős, három nap alatt megöli e szél okozta pulmonia betegség. 
Maga a madridi levegő — mint egy versük mondja — oly finom, hogy megöli 
az embert, pedig egy gyertyát sem tudna eloltani. Itt mindenki köhög, de egész 
Spanyolországban. Tüdőkatharus, tüdővész, tüdőgyulladás — mindennapi. Nem 
is lehet máskép. A finom portól telített, forró, száraz levegő folyton köhögésre 
ingerli az embert. Mi is csak úgy köhécseltünk, mint ők. Kissé félni is lehetett, 
hogy egy-két bacillus útra kel velünk. A halandóság óriási: 45. A város fásítása 
csak ujabb keletű. Vize is van, de „mintha csak arra volna itt a nagynevű és 
kis vizű Manzanarés, hogy a Puerta del Sol elménczei viczczeljenek felette." 
Cervantés „tiszteletbeli folyó"-nak keresztelte el. Egy másik szerint olyan, mint 
a salamancai egyetem: csak télen van kurzusa. Az ifjabb Dumas, mikor a 
bikaviadalon rosszul lett és vizet adtak neki, megízlelte s ezt mondá: „öntse 
a Manzanarésbe, jól fog neki esni." 

S mindezt a bajt és furcsaságot II. Fülöpnek lehet köszönni. Az ő rögesz-
méje volt itt fővárost emelni s ennek így kellett lennie. Ha már el is követte 
azt a borzasztó baklövést, hogy nem a meghódított Lissabont tette fővárosává, 
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melyet tengerparti fekvése egyenesen erre predestinált, legalább termékeny 
vidéken, észak hidegétől, dél forróságától védett helyen tette volna ezt. De ő 
úgy tett, mintha kimérte volna, hol van az ország közepe s ott kell lennie a 
fővárosának, pedig egy ország és annak főhelye talán mégis csak más, mint egy 
kör s annak a középpontja. A nép azért meg ven elégedve a választással, sőt 
boldogan emlegeti, hogy: „csak egy Madrid van." 

Pedig bizony-bizony nincsen sok nevezetessége ennek a városnak. Monu-
mentális épületeivel egy csapásra végzünk. Képviselőháza nagyon egyszerű és 
nagyon kicsi. És mégis mekkora forrongást tudott előidézni ebben a kis ó-görög 
stílű épületben a komoly inonarchista Canovas vagy a szenvedélyében fékez-
hetetlen Castelár, a repubikánusok csodaszavú mestere. Két hatalmas oroszlán 
pihen a feljáróban, mintha jelképezné a két oroszlánt, kik ma már a történelem 
gyermekei lettek. Vele szemben egy kis park, közepén áll Cervantes kis ércz-
szobra. Nagyobbat is megérdemelt volna, de hát mikor oly szegény ez a nép 
és mikor oly feledékeny, hiszen itt Madridban mondhatni éhen halt ez a nagy 
ember, mialatt Don Quijote-ját befejezte. Szobrait különben egy kezünkön is 
megszámlálhatjuk. Mert még Izabella és Kolumbus szobrán kívül a többi nem 
is érdemel említést. 

Pompázó épülete még a városnak a hadügyminisztérium, mely hasonmása 
akart lenni a versaillesi kastélynak; az Equitativa, azután a spanyol nemzeti 
bank, ha belül üres is a kasszája; és a királyi palota. Az a kár, hogy mind-
egyik modern európai értelemben. Azt a speczialis mór izlést keverve a spanyol 
nemzeti motívumokkal nem tükrözteti vissza egy sem. 

A királyi palota úgy imponál nagy arányaival és előnyös helyzetével, 
mint a Prado-múzeum. Magasan terjeszkedik és meredeken ez a királyi rezi-
denczia. Legmagasabban az összes európai trónusok közt. Könnyen elszédülhet-
nek a rajta ülők. 

Szomszédságában egy impozáns kathedrálist emelnek. A kripták már-már 
készen vannak. Ásás alkalmával találtak egy Szűz Mária kőszobrot. A hatodik 
századból való, a midőn még a népvándorlás hullámai el nem csillapultak a 
félszigeten. Teljesen épen maradt, kegyeletes búcsúkat rendeznek most tiszteletére. 

Van azért Madridnak egy remek temploma, a sz. Ferencz templom. 
Páratlan fény és pompa uralja belsejét, bár külseje nem is oly impozáns. 
Hatalmas kupolája a londoni sz. Pál templomra emlékeztet. A legelső modern 
spanyol művészek hordották ide tudásuk javát. A hatás elragadó. Valóban itt 
kell megkeresni a modern Spanyolország művészetét és nem a pradói múzeum-
ban ; itt lehet benne igazán gyönyörködni és nem a világkiállításon bemutatott 
szegényes spanyol pavillonban. 

A pradói múzeum a spanyol festészet szempontjából elsőrangú. Ez legna-
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gyobb nevezetessége a városnak. Sokan még a florenczia galleriánál is többre 
becsülik. Értékét az adja meg, hogy annyi eredeti festményt ily kis helyen 
összegyűjtve másutt nem lehet találni. Kivált Murilló képei (46) vonzóak és 
Velasquez, ez a reáiis festő, kinek jóformán minden remekművét ez a múzeum 
őrzi. Méltán nevezték el a festészet Dantéjának. Oly reális, hogy sokszor ennek 
áldozza föl a szépséget is. Míg Murilló minden művén az isteni fönség, az an-
gyali tisztaság, a legművészibb eszményiség honol. Ebben még Rafaelt is fölül-
múlta, de ez viszont legszebben adta vissza a Madonna kedves anyaságát. 
Három „conceptió" függ egymás mellett. Egyikben jobban remekelt Murilló, 
mint a másikban. Elragadó hatásúak egyformán. Egy kritikus mondotta, hogy 
ezek előtt csak imádkozva lehet megállani. Ennél tovább már nem haladhatott 
Murilló sem. Mintha az égbe pillantott volna, mintha maga az isteni hatalom 
vezette volna az ecsetjét, hogy az emberek meglássák a legszebb, a legtisztább 
a legdicsőbb Szűzanyát. A képek másolatai közkézen forognak minálunk is, de 
ezekből látja meg legjobban az ember, mily nehéz igazi kópiát adni. Velas-
quez képein az arczok mind élénk elevenségüek. Csupa élet van rajtuk, szinte 
kilépnek a keretből, hogy beszéljenek. Közismeretű Infánsnő képe, bár kidolgozott 
mű, de hatástalan. Annál jobbak genreképei: A fonók képén minden alak él, a 
gömbölyítő asszony szinte mozog. Aesopusnak csaknem reszket az ajka, a hogy 
mondja meséit. Olivarez lovasszobra plastikus. A hogy hátratekint rugaszkodó 
lováról, ez a széni, ez a tekintet elfeledhetetlen. Felfeszített Krisztusa megrázó. 
A holt testet utánozhatatlanul festette meg rajta. Megdöbben az ember, midőn 
látja a kínszenvedettet, a mint izzadság és vértől ázott haja összeragadva fél 
arczát takarja. Ezt a motívumot használta ki oly előnyösen remek Krisztus-szob-
rán nagy művészünk Fadrusz is. A gyermekek arczát azonban sehogysem tudta 
eltalálni ez a nagy művész. Vagy túlságos öregeknek festi őket, vagy szinte 
idomtalanoknak, akár Rubens angyalai. Mennyivel fölötte áll ebben Murilló. Az 
a kis idilli képe, a melyen az édes aranyos kis Jézus egy kis madarat emelget, 
a mint egy kis fehér kutya utánna kapkod s a mily nagy mulatókedv és gyö-
nyörűség sugárzik ebből a játékból az arczán, valamint a benne gyönyörködő 
Mária és József arczán, feledhetetlen. 

Itt van még Goya, ez a tipikus spanyol művész, festője a szép madridi 
nőknek, a majáknak és manoláknak, a spanyol táncznak és nemzeti játékoknak, 
nemkülönben a háború borzalmainak. Közvetlenül őt követi a szintén éber művész, 
Ribera, ki páratlanul finom anatómiájával ejt bámulatba. Csak két képét emlí-
tem : az alvó szerzetes és sz. Péter a templomban. Csupa hús és vér. 

Van még sok eredeti kép Tizianotól (60), Tenierstől (100) Rubens, Van 
Dyk, Rafael, Tintoretto, Rembrandt, Jordanes, Poussin, Synders, Van Eyktől; 
Dürer, Holbein, Kranach és Veronesetől. 
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Maga a képtár a sok műremek daczára mintha a szegénység köpenyét 
hordaná. A képek keretei nagyon, de nagyon egyszerűek, pedig ma már nagyon 
is tudjuk, hogy mit tesz a keret a hatás szempontjából. Aztán meg nincs kiirva, 
mi az eredeti, mi a másolat. Mert van ám elég másolat és itt a néző kétségben 
marad, hacsak jó drága kalauzt nem szerez be. 

A múzeum előtt s körülötte terül el a Prado, a madridi sétakocsizás talál-
kozó helye. Annyi és oly szép magánfogatot ritkán látni egyszerre, mint itt 
estefelé, egész a késő éjszakáig. A luxus, a nagyzási hóbort ugyancsak dolgozik. 
A grandok tempóiból nem akarnak engedni, pedig de sokan tán koplalnak 
otthon, csahogy itt magánfogatjaikkal díszeleghessenek. De az is igaz, hogy az 
egész országban nincs együttvéve annyi gazdag ember, mint ebben a félmilliós 
városban. A gazdagok mind ide jönnek pompázni, itt költik el pénzüket, mert 
itt csodálják meg őket legjobban a szegények. Itt találkoznak esténkint a Pradon. 
Nagyon megférnek egymás mellett a munkások és a legelegánsabb caballerók; 
a mantillás madrilenák, meg a strucztollas senoriták. Vidám kaczaj, csevegés és 
incselkedés hangzik mindenfelé, de semmi olyasmi, ami sértené az illemet. 

A nappali életnek, a közlekedésnek, adásvevésnek középpontja a Puerta 
del Sol, Madrid főtere. Itt hemzseg és tolong a nép egész napon keresztül. Ide 
viszik híreiket s innen viszik szerte. Itt tervezik a zendüléseket s innen indulnak 
is meg azok. Azt hinné az ember, hogy egy-egy csoport élénk taglejtései nem 
jelentenek többet, mint a faj megszokott temperamentumos beszédjét s néhány 
nap múlva már ezek a csoportok kezdik meg a forradalmat. De sok is itt a 
henyélő meg a csepűrágó a gyufaárus kölyöktől a limonádésokíg. Csak a 
fiakkerosok ülnek nagy komolyan kocsijukon, nem törtetnek vendég után, nem 
kiabálnak utánna, ott a kitűzött tábla: se aquila — kibérelhető, olvassa el, 
kinek szüksége van reá. De annál jobban kiabálnak, mikor fizetésre kerül a sor. 
Ha az ember előre meg nem alkuszik vele minden tarifa daczára, sok baja 
leszen. Ott a középen azalatt öszvér lóvonat szállítja az utasokat. Négyen-négyen 
vannak befogva egy kocsi elé s csak nagy nógatásra és nagyon is hallható 
biztatásokra indulnak meg tűrhető sebességgel. Ha rendes kocsiba fogják őket, 
akkor egymás előtt haladnak, de a legelején rendszerint egy szamár bandukol. 
Úgy látszik, mint vezetőt többre becsülik elfajzott rokonánál. Maga a tér egyéb-
ként holmi szépségekben nem bővelkedik. Szobor nem disziti, fa nem hűsiti; köve-
zete botrányosan rossz, még csak nem is koczka, hanem darab köves; a forróság 
pedig tűrhetetlen, minden gyakori öntözés daczára is. De hát ez a központ, ide 
tart mindenki, még ha nem is él meg belőle. 

Nem hagyhatom teljesen figyelmen kivül spanyol testvéreimet, a madridi 
piaristákat. Beléletüknek és egész szervezetüknek részletezése nem e keretbe való. 
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De kezükbe lévén letéve a spanyol közoktatásügynek legnagyobb része, ha róluk 
szólok, az egész közoktatásra deritek fényt. 

A Puerta del Solon egynehányszor megkérdeztük egy-egy jóképű spanyoltól, 
vájjon merre laknak a piaristák, de bizony mindig eredménytelenül. Megszólítottunk 
papokat is, kik hasonlóképen mitsem tudtak róluk. Igen, mert ők ez elnevezést 
„piarista" nem ismerik. Hanem ha ezt előre tudva azt kérdeztük volna, hol vannak 
az „Esculapias", minden kis gyermek odavezetett volna. Mert két nagy házuk 
van Madridban és még nagyobb tekintélyük és közismeretségük. 

Midőn végre hosszas keresés után az úti kalauz nyomra vezetett s magunk 
előtt láttunk egy viruló egészségű fiatal piarista tanárt, latinra fogtuk a szót. 
Megértett és hasonlóan válaszolt. Ezentúl így folyt a társalgás, lévén mégis 
csak nagyobb könnyűségiinkre, mint a spanyol. Csakhogy az ő latin beszéd-
jüket elejében nehéz megérteni, mert mindent spanyol kiejtés szerint mondanak. 
Minden t náluk d ; minden f és 1—j; a b-t v-vel cserélik föl és viszont; a c-t 
olyanféle selypítéssel ejtik, mint az angol azt a bizonyos lustán hangzó tli-t; 
a j-t h-nak, a g-t ch-nek. Ugyancsak figyelnünk kellett, hogy a latin szavakat 
ilyen kiejtés mellett régi alakjukban visszaképzeljük s igy ragadjuk meg értel-
müket. De a szükség jó mester, a gestus jó famulus, csakhamar beszél-
gettünk, ha mindjárt a grammatíca meg a syntaxis meg is neheztelt érte. 

Madridban két házuk van. Az egyikben 75 convictoruk és közel 1200 
tanulójuk, a másikban 150 convictoruk és 1350 tanulójuk van. Hogy mekkora 
arányát oktatják a spanyol népnek, arról szóljanak a számok. Tanulójuk van 
az országban középiskolai 5140 és normalista 15,731 ; convictor 2371, invigi-
latus 2734 és külső tanuló 15,766, tehát összesen 41,742 tanuló tanul iskolákban. 
Kollégiumuk van az országban összesen 64. A magyar piaristáknak 28 iskolá-
jában 8774 tanuló részesült oktatásban. 

A tanítást két fokozaton végzig: normális és collegium. A normális iskola 
tanulóit két csoportba osztják discipuli primae et discipuli secundae instructionis. 
A collegiumok tanulói vagy bennlakók, ezek a convictores; vagy kedvezmények 
s jótéteményekben részesülő fölvigyázók, ezek az invigilati és a külső tanulók, 
az exteri. 

A convictusi rendszer teljes fejlettségében van. Nem mondható nagyon 
olcsónak az ország szegénységéhez viszonyítva, mert egy-egy convictor évi ezer 
korona díjat fizet, de nagyon kedvelt és keresett. Az összes conviktorok száma 
2370, mely szám 64 kollégium közt oszlik meg. Az a sajátságos, hogy ezek a 
convictorok nem tanulnak együtt a külső tanulókkal, teljesen el vannak külö-
nítve. Mások a tanáraik, más a tanításuk, más az érdemosztályozásuk. Ez az 
arisztokratikus megkülönböztetés előttünk olyan furcsa, szinte bántó. S még a 
tanáraik is nagyra vannak vele, ha a convictorok iskolájában taníthatnak. Ez 



107 

már kitüntetés számba megy; praerogativája a magasabb kornak, tág tere a 
protekcziónak, egyenlőtlenség az egyenlőségre alapított szervezetben. 

A felügyelet oly pontos és mindenre kiterjedő, mint a mily rendes és kifo-
gástalan az ellátás. Szinte kirívó az az ellentét, mely a convictusok tisztasága s 
a közönséges iskolák piszokja közt létezik. Van külön kis kápolnájuk, külön 
tanulószobájuk, iskolájuk, hálófülkéik, mosdó, fürdő, tornázó és játék szobájuk. 
Milyenek ehhez képest az alsó fokú iskolák, micsoda anyag gyűl össze azokban! 
Össze-vissza tépett, fésületlen, mosdatlan ficzkók nagy tömege a szennyes isko-
lában, melyet talán hetenkint egyszer söpörnek ki s melyet évek óta nem bántott 
vakolat vagy meszelő. Oldalt végig leverve a fal egész a tégláig, hol még egy 
kis mész megmaradt, azt a kis csintalanok leleményessége czifrázta ki minden-
féle lehetetlen alakkal. Benéztünk három-négy helyre, hol épen folyt a tanítás. 
Egyforma kép, hasonló hatás. Örült a lelkem, ha összehasonlítottam a mi isko-
láinkat ezekével. Itt rozoga viskó, amott kistálypalota. 

Az iskolák felszereléséről mit mondjak? Semmit, hiszen nincs is bennük 
semmi. Egy-egy idejét mult térkép, azokból a pontos szerkesztésű német vagy 
franczia gyártmányokból, a melyeken édes jó hazámnak nincs megvonva a 
határa, mely Ausztria összfogalmába szorult. Csodálkozott is a mi vezető bará-
tunk, a midőn rövid néhány szóval jellemeztük Ausztriához való viszonyunkat s 
méltatlankodott ő is legalább a mi kedvünkért, hogy így bánik velünk a rossz-
akaratú vagy tudatlan külföld. Saját térképeik még nincsenek. Nem mertem ezért 
megszólani e népet, hiszen a mi térképirodalmunk sem dicsekedhetik még egy 
emberöltővel sem. Ezeken kívül egy-két primitív színnyomat a természet és a 
term.-rajz köréből s kész a felszerelés. A mi iskoláink falai csak úgy roskadoz-
nak a képektől, a művészeti oktatás képei már a folyosókat is betöltik. Előbbre 
vagyunk, nagyon is előbbre. Megnéztük a szertárakat is. Szánalmas szegénység. 
A fizikai szertár mintha néhány gyermekjáték gyűjteménye volna csak. A leg-
egyszerűbb eszközök. De van víllanygép is. Nem tudom mikor csaltak belőle 
utoljára szikrát és mikor fognak újra, mert oly rozoga s oly porlepett, hogy 
használhatósága felett még a hit is kételkedik. A term.-rajzi szertár nem különb. 
Az egértől a vakondokig, a poszátától a bagolyig mindenféle ilynemű ritkaságok 
gyűjteménye. A legtekintélyesebb állat egy kitömött róka! „De hát elég ez 
tinektek a tanításhoz?" Kérdem. „Nagyon is. Az egyetemen látnak többet és 
tanulnak többet," volt a megnyugtató válasz. De hát ilyen a spanyol közoktatás. 
A kis spanyol a normális elvégeztével a collégiumba kerül s hat évi curzus 
után az egyetemre. Nincs ott érettségi vagy valami másféle szigorított vizsgálat. 
Azért csak megvannak, ha nem is a legjobban. 
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SPANYOL RIK AVI A DAL. 

spanyol népnek főmulatsága a bikaviadal, a corrida de toros. Pogány 
szokás, maradványa a római gladiatori viadaloknak; maradványa a 
gótok és mórok gyönyörűségének, kinek legjobb vitézei viadoroknak 
léptek föl; maradványa azon időknek, midőn királyok és büszke 

grandok küzdöttek a porondon a bikával, a midőn egy Cid, Don Rodrigo, 
Pizarro úgy küzdött a czirkuszban, mint V. Károly császár a felett való örömé-
ben, hogy fia született, II. Fülöp. 

Nincs hatalom, mely e mulatságot betudná szüntetni. Ez már a nép elpusz-
títhatatlan szenvedélyévé vált. A mely napon betiltanák, az nap forradalom törne 
ki. Ez a reszkető éhség a corrida után már szervezetükben leli alapját. Átörök-
lik, velük születik. A kis gyermek torost játszik, az ifjú torosért lelkesül, ide 
vonzódik egész haláláig. 

Erről a borzalmas mulatságról mondom el impressiómat és tapaszalatomat. 
Július negyedik vasárnapján érkeztem Madridba. A város ünnepi pompá-

ban úszott. A főtéren, a Puerta del Solon ezrenkint hullámzott a tömeg. Itt 
hirdetést olvasnak, nagy plakátokon a közelgő torost; amott csoportokba verőd-
nek s elragadtatással beszélnek a közelgő élvezetről. A szegény ember egész 
héten át megtakarított fillérjeivel a pénztár felé siet, hogy jó és olcsó helyet 
kapjon; el fogja vinni egész családját, még ölbe való gyermekét is. Rikkancsok 
szaladgálnak szerteszéjjel, kínálva színlapot s arczképeit és életrajzát a szerep-
lőknek. Élelmes jegyárusítók állják el az idegen útját s beszélnek szépet és 
sokat addig, míg meg nem váltja a sombra helyet, az árnyékes helyet legalább 
öt pezetáért, pénzünk szerint négy koronáért. Egy gondolat uralkodik mindenkin 
a los toros, a corrida te toros. Boldogság minden arczon és tüzes szenvedély; 
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már előre örül neki mindenki, hogy fogja leszúrni ő is a bikát egyszerre az 
espadával, legalább a tekintetével. 

Tíz órakor kezdődött a látványosság, de négykor már mindenki elindult. 
Villanyos vasút csilingelése, négyes és ötösével befogott öszvérek hajszolása, 
pompás fogatok robogása, tengernyi nép hullámzása, mind a toros előjele. Nem 
is csoda, tizenötezer embernek kell ötre összeverődnie s össze is jönne még 
több is, ha hely volna. Mert a madridi czirkus terjedelmére nézve nem a legna-
gyobb ; a sevillai 20 ezer, a barceloni 11 ezer embert fogad be. 

Alakja olyan, mint a római czirkuszoké. Felül fedetlen, lépcsőzetesen 
emelkedő kőpadokkal, igen szűkre szabott helyekkel. Átjárók nincsenek, a ki 
később jön, az az ülőkön keresztül kapaszkodik helyére. S ezt nagyon is kedé-
lyesen teszik. Kezet kérnek, hogy húzzák őket fölfelé; majd vállunkba kapasz-
kodnak, hátunkra támaszkodnak s ezt tűrni kell, mert tűrni szokás. 

Odakünn is százával tolong a szegénység, kiknek nincs költségük, hogy 
bejöhessenek, de a kik azért lelkesedni fognak, ujjongani, éljenezni vagy fütyülni, 
a milyen lesz a hangulat odabenn s a kik legalább a megölt, megvérzett bika 
hullája fölött fognak gyönyörködni, midőn a díszes öszvérfogat azt kivon-
szolja. 

Fél ötkor jóformán már megtelt a czirkusz. Sokan ott lenn ácsorognak a 
küzdőtéren, melyet most öntöznek, itt beszélnek a viadorokról s a bikák miné-
műségéről. Mind hangosabb és hangosabbá lesz a zaj. Lárma, fütyülés, vihogás 
összevegyül a légben, a víz, a mogyoró és hűsítőárusok kurjantásával, majd a 
nézők kiáltozásával: Agua fresca, friss vizet! — mert sokan idehozzák uzson-
nájukat, itt falatoznak; mások meg bőrkulacsban bort hoznak s azzal kínálják 
szomszédjaikat. 

A társaság a legtarkább, de az arczkifejezés egy: a boldogság, az élve-
zetvágy. Kifogástalan sennorok, igazi caballeros és ragyogó szépségű sennorák 
és sennoriták, asszonyok és leányok, elitjei a spanyol hölgyvilágnak, kiknek szén-
fekete szeműk éget mint a tüzes szén s nedves, mintha könyben úszna; egész 
szeme tája sötéten árnyékolt; kiknek haja szinte kék, annyira fekete; kiknek 
arczszíne kreol-barna, halavány, egész a sáppadtság határáig, de e halaványság 
tüzet takar. Ezek azok a világhírű spanyol madrilenák, kik párisiasan öltözköd-
nek a régi mantilla helyett, pedig szebben simul lenge termetükhöz az anda-
lúziai öltözék; kik festik is magukat, de nem kokettek; kik oly művészi bravúr-
ral fésülködnek, mint sehol a világon. 

Kedvesen beszélgetnek a dallamos spanyol nyelven, szavuk csengő, mint 
csacska mandolin s dalos, mint a búsongó gitár; oly elegancziával legyezik 
magukat, amilyennel megköszönik a lovagnak, ki akarva vagy akaratlanul elej-
tett legyezőjüket fölveszi: Ah Sennor, muchas grazias! Ök adják meg a társa-



110 

ságnak a kellemét és báját, mert vegyest elszórva ülnek a demokráczia nagy-
számú alakjai, a munkások s az iparosok. A meleg fojtogató még a sombrán is, 
legyezi magát mindenki s ez oly szép, oly tündéri látvány, mintha millió és 
millió lepke rezegne egyszerre a légben. 

Pont öt órakor megjelenik az elnök saját páholyában. Városi tanácsos, 
néha maga a polgármester. Nagy üdvrivalgással üdvözlik, mit ő kegyesen meg-
köszön. Lehet, hogy félóra múlva kifütyülik, ha nem válnak be a bikák. Az ő 
dicsősége fölött mindig ott függ Damokles kardja. Int, a zene valami andalúziai 
indulót fuj, ezalatt a torerok, a szereplők künn imádkoznak, mert egyikük sem 
tudja, nem ez lesz-e utolsó szerepe. Az elnök újra int, megkezdődik a felvonulás 
harsogó trombitajeladásra. 

Először két feketeruhás alguazil vágtat az elnök páholya elé engedélyt 
kérve a csapat bevezetésére. Majd ezt megnyerve, visszavágtatnak s megkez-
dődik a madrilla felvonulása. A legszebb látványosságok egyike. Két sorban 
jönnek ragyogó, festői öltözetben. A picadores — a lándzsások — lovon. 
Sárga bőrnadrágban, mely pléhhel és fácskákkal van bélelve, hogy lábszáraik 
lehetőleg védve legyenek a bika éles szarvai ellenében; majd vörös öv, aranyos 
dolmány, bokros ingelő, széles egyenes karimájú kalap az öltözetük. Kezükben 
hosszú éles lándzsa, melylyel a bikát szurkálni fogják a hátán, hogy az annál 
dühösebb legyen. Lovaik rendszerint kiszolgált gebék, melyekre nézve szinte 
jótétemény a halál, de mégis megesik a szívünk rajtuk, mikor oly szörnyű 
végvonaglásban látjuk azokat. A picador hivatása jár a legtöbb veszélylyel, s az 
ő dicsősége mégis a legkisebb. Ezek után jönnek a banderilleros, a nyilazók; 
fehér harisnya, selyem tarkaszínű nadrág, arany vagy ezüsttel hímezve, fehér 
ingelő hosszúkás nyakkendővel, hímzett selyem rövid dolmány. Fegyverük egy 
hatvan czentiméter bot czifra papírral beragasztva végén horoggal. Ezt a botot 
akasztják a bika hátába, hogy ingereljék. Nagy ügyesség, rugékonyságra van 
szükségük, villámsebességgel kell döfni ezeket a bika hátába, különben a halál 
fiai. Hatan voltak. Ezeket követik a chulok, kik vörös posztóval boszantják a 
bikát. A szigony és a rakéta dobást egy végezte. Hivatala puntillero, neve 
Francisco Torrijos, egy rendkívül ügyes sovány fiatalember. Csupa tűz és rugé-
konyság. Most jön a matador segédje a sobresaliente de espada, ki az utolsó 
felvonásnál segédkezik az espadanak, hasonló festői öltözetben — és végül a 
két matador vagy espada: Enrique Vargas, kinek beczézgető neve Minuto és 
Jósé Rodriguez, kit kis Bébének, Bebe chico-nak neveztek el, mert kisebb még 
a középtermetűnél, de nagyon csinos, hagyon kedves; kedvencze a szép mad-
rilenáknak. Szeme csupa tűz ; teste karcsú hajlékony, lenge; keze biztos, öltö-
zete mindkettőnek ragyogó, egy-egy megérhet kétezer forintot is. Nem is oly 
nagy dolog, hisz egy fellépésért kap háromezer pesetát, kétezernégyszáz koronát. 
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Pedig náluknál még híresebb matodorok is vannak, mint Mazzantini és Fuentes, 
kik egy-egy délután húsz-húszezer koronát kapnak. A felvonulást három felczif-
rázott öszvér zárta be. Ezek sallangos szerszámmal, csörgőkkel és zászlókkal 
vannak feldíszítve. Ezek fogják az elesett bikát a porondon körülhurczolni és 
kivonszolni. így vonul fel az egész cuadrilla az elnök elé, mint egykor a római 
czirkuszok gladiatorai a császár e lé : Ave Caesar morituri te salutant. Üdvözlégy 
császár, üdvözölnek téged azok, kik halálra mennek! — A matador leveszi kerek 
széles spanyolfövegét az elnök előtt, mely alól kilátszik a coleta, egy czopf a 
saját hajából, melyet közönségesen feje tetején hord kalapja alá szorítva, de a 
porondon leeresztve. Ismertető jelük ez, egyszerre meglehet ismerni erről bárhol 
a torerot. Az elnök ledobja a Toril kulacsát, erre kinyitják rácsos kaput s kieresz-
tik a bikát, melyet idáig kegyetlenül ütlegeltek, hogy vadul rohanjon a czirkuszba. 

Ezúttal hat bika volt áldozatra szánva, a látványosság e szerint hat felvo-
násból állott. Minthogy nagyjából egyeznek, kiválasztom a legérdekesebbet s a 
legkegyetlenebbet. 

Ilyen a második számú bika, Tardoso, sárga-fehér foltos. Csupa erő és 
bátorság, kitartás és ügyesség ez az állat. Nagy munkájuk lesz vele a toreado-
roknak, szegény Minutonak talán vesztét is fogja okozni, de neki nagy leszen 
a dicsősége, mert a publikum a vad, a kegyetlenül döfő bikát megéljenzi, bravó 
toro, bueno toro, viva toro! — kiáltással. 

A bika a legvadabb száguldással rohan a körbe. Pillanatra meghökken az 
ezernyi sokaság láttára, elkábul az ujjongás hallatára, majd megszegi nyakát a 
puszták vad lakója s neki ront a vöröskendős chulónak. Ez megszalad előle, 
átveti magát a párkányon; a bika a másiknak ront, de oly eszeveszett vágta-
tással, hogy ez előbb a vöröskendőt, majd a fövegét hajítja el, hogy a bika 
figyelmét egy pillanatra elterelve, baj nélkül vethesse magát át a korláton. A 
bika a korlátnak ront, recseg-ropog ennek az alkotmánynak minden bordája, 
majd megfordul s áldozatot szemel. Most a picadorok ellenében fordul a puszták 
fejedelme rettenetes dühében. A szegény lovak már előre érzik a veszedelmet, 
nem akarnak a bika felé menni, noha be van kötve szemük, noha két oldalt 
ütik-verik őket vörösruhás szolgák, noha kegyetlen sarkantyúzással biztatják őket 
a picadorok. Most megmozdul a hatalmas állat. Vad vágtatással ront a lovasnak. 
A picador előre szegzi lándzsáját, a bika belerohan, fájdalmat nem érez rettentő 
dühében, belemélyeszti szarvait a ló hasába, felemeli a levegőbe lovastól s 
mindketten tompa zuhanással földre esnek. A ló maga alá temeti lovasát, a chulok 
szerteszaladnak s a midőn a bika most félig a ló alá szorult picadort akarja 
felöklelni, hirtelen újra ott teremnek, vörös köpenyeikkel magukra fordítják a 
dühös állat figyelmét, az utánuk rohan. A picador nehéz öltözetében meg sem 
mozdul, csakhamar felemelik a beugrott szolgák, majd a lovat is. Borzadályos. 
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undorító látvány; a lónak egész belseje egy undok gomolyagban kifordul, inaiban 
remeg, alig áll a lábán s a picador újra ráül, újra a bikafelé terelné, a chulok 
ütik-verik, de a ló végső halálremegésbe esik s mielőtt összerogyna leugrik a 
picador, a szegény állat pedig abban a pillanatban lerogy, borzasztó fájdalmában 
fejét hátrafordítja, okos szép szemeivel a publikum felé néz mereven, szinte 
szemrehányólag, mintha mondaná: ezért használtatok egész eddig, hogy ily 
kegyetlenséggel veszítsetek el ? De a közönség a lovat nem sajnálja; a fő, hogy 
a lándzsás megsebezte a bikát. A hajsza tovább folyik, sebesen, szenvedélyesen, 
őrülten és félelmetesen. A bika vadul száguld hol az egyik, hol a másik után, 
a chulók kifáradva frissítőt isznak, felváltják egymást s újra a picador felé terelik 
a bika figyelmét. A dühöngő állat most a ló nyakát szúrja fel oly kegyetlen 
döféssel, hogy ütőerét kettészakítva mint a fecskendőből úgy jön a szegény pára 
vére, de azért csak tova hajszolják. Vörös sáv jelzi halála útját, míg összerogy. 
A harmadik lónak egész czombját nyúzza le. Bőre czombjához verődik, a mint 
tova űzik; ezt kivezetik, odakünn hamarosan összevarják, újra beküldik a követ-
kező bikának áldozatul. Megborzadtam látva e kegyetlenséget, úgy szerettem 
volna, ha már vége lett volna a mulatságnak, míg szomszédom egy lelkes spa-
nyol váltig biztatott, hogy még csak most jön az érdekes. Mert a bika nagy-
szerűen viselte magát, felülmúlt minden várakozást. Újra és újra felhangzik a 
vad üdvrivalgás: Bravó toro, viva toro! Éljen a bika! Az elnök int, a tárogató 
megszólal, uj jelenet kezdődik. 

A banderillero veszi át a szerepet. Mindkét kezében két horgas botot, 
jobban mondva nyilat tart magasan a bika elé, majd lábujhegyre emelkedik, 
újra leereszkedik, mintegy mérlegelve saját hajlékonyságát s így lejtve közeledik 
a bika felé. A bika nekiront, hogy felbökje, ő villámsebességgel félreugrik, de a 
két nyíl már ott akadt fenn a bika hátán. Bámulatos ügyesség, veszedelmes 
produkczió, egy pillanatnyi késés, botlás, csuszamlás és ő van a bika szarván. 
Az állat meghökken, mihelyt vérző hátán érzi a nyilakat, fölveti fejét, hányja 
veti magát, hogy szabaduljon a horgoktól, e hányódásában ez néha sikerül is 
neki, de még nagyobb fájdalom árán, mert a nehéz nyíl egész darab húst szakít 
ki testéből. S ilyen nyilat hatot, ha nem elég dühös, nyolczat hajítanak hátába, 
melyek egymáshoz verődnek s iszonyúan égető fájdalmat okoznak a bikának. 

Most már a matador, az espada következik: Minuto. 
Leírhatatlan elegancziával s talán tettetett flegmával közeledik az elnök 

páholya felé, mosoly ül arczán s látszólagos nyugodtság, mintha nem is volna 
bika a porondon, mintha oly annyira biztos volna az ő győzedelme. Megáll, 
feltekint s rövid szónoklatot tart szándéka felől. Ezt ők toasztnak mondják. Végül 
éljent kiáltva a királyra, dolgára megy. Beszédéből egy szó sem hallatszik, akkora 
a közönség éljenzése, tombolása, hogyne, hisz kedvencze megy remekelni, a 



1 1 3 

szép és fiatal Minuto, kinek oly fényes jövője lesz, ha valamely bika meg nem 
akasztja útjában. Büszke is a fiatal espada erre a tüntetésre s kissé elkapatott 
és ideges. Ez lesz a veszedelme. Balkezébe veszi a kis vörös posztót, a muletát, 
jobbjába a hosszú, egyenes toledoi kardot. Szokott grandezzával lejt a bika felé. 
Az ezernyi legyezők lázasan csapkodnak, a bájos madrilenák előrehajolnak, ki 
tudja hánynak szíve ver ezért a fiatal, szép Minutóért, mert az espadak a leg-
nagyobb nőhódítók. Minuto oldalt hajlik, a muletát a bika felé tartja, ez fel-
ocsúdik percznyi tétlenségéből s nekiront a posztónak; Minuto elkapja, újra 
másik oldalról nyújtja, uj roham ; a közönség felsziszszen, szívünk erősebben 
ver, mert oly közel s oly merészen forgolódik a bika szarvai előtt, hogy legott 
felszúrja. S minél nagyobb a közönség megilletődése, annál nagyobb az ő vak-
merősége. Megfogja szarvát is s ügyes ugrással kikerüli a döfést. Ugy játszik a 
félelmetes ellenséggel, mint mi a kis gyermekkel nyugodtan, biztosan, vidáman. 
A bika fáradhatatlan az öklelésben, néha elfogja a vörös posztót s vesződik 
vele, mialatt Minutó egykedvűen pengeti kardját vagy üdvözli a közönséget vagy 
talán csak egyet a közönségből! Már-már kissé mereven megáll, hátradől, mére-
geti kardját, lesi a kedvező pillanatot, a közönség újra tombol, üvölt győzel-
mének biztos tudatában, Minuto czéloz, lábizmai megfeszülnek, szúrásra emeli 
a kardot s nekifut a bikának. Egy pillanatban elhűlt mindnyájunk vére . . . 
Minutot a bika szarvára fogta s magasra hajítja a levegőben, majd leesve, maga 
alá teperi s menten fölszabja, ha hirtelen ott nem terem egy chulo, ki vörös 
köpenyét a bika elé tartja s ez ezt az akadályt ökleli föl, hogy azután végezzen 
ellenfelével. Ezalatt ketten hirtelen kivonszolják a bika alól s kiviszik, amíg a 
bika a chuló után rohan. Meghalt! — megsebesült — meghalt! — hangzik a 
rémes kiáltás. Első pillanatban magam is azt hivém, mert midőn vitték, feje 
élettelenül hanyatlott alá, kezeivel szíve táját szorította. A sebzés ott történt, 
de nem hatolt a szívéig, a bordái közé döfte szarvát s úgy hajította a levegőbe. 
Két hirnök szalad most körül, hirdetvén, hogy Minuto él. Másnap az újságokból 
tudtuk meg, hogy sebe jelentékeny ugyan, de nem életveszedelmes. Többet nem 
hallottam felőle. 

De a viadalnak tovább kell folynia, mert a spanyol közmondás szerint: 
„a holtaknak és a sebesülteknek nincsenek barátjaik." 

Most a kis Bébének kell helytállania. Őnekie kell megölnie mind az öt 
hátralevő bikát is. Micsoda óriási feladat ez most, midőn társa, kinek híre nagyobb 
is az övénél, odakünn haldoklik. De Bébé nem hagyja magát, bár sápadt s 
talán még reszket is pillanatig, de a boszú ébred föl benne, hogy végezzen e 
veszedelmes fenevaddal. Elülről kezdi a bika boszantását s oly hosszan, oly 
kecscsen, oly műértőleg, hogy kezünk önkénytelenül tapsra kész. 

Itt végre a pillanat. A vad óriás szeme káprázni kezd, hipnotizálja ez 
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a kis emberke s forró párát lehelve fáradt lihegéssel néz kínzójára. Bébé czéloz, 
sujt, de nem talál. Ötödszörre döfi bele két lapoczkája közé a hosszú kardot 
markolatáig. Rengeteg tapsvihar hangzik fel a sikerült döfésre. Bámulatos dolog, 
micsoda szem, micsoda hidegvér, micsoda biztos kéz kell az ilyen sikeres 
döféshez. Az egész színkör tombol örömében. Kalapok, sapkák, nyakravalók, 
narancsok, kulacsok, czigaretták röpülnek a porondra. Bébé fölemeli kalpagját 
s köszöni az ovácziót, másik kezével megfogja a bika szarvát, mely némán áll 
egy pillanatig, míg egyszerre forró vére patakban ömlik orrán, száján, néhány 
lépést tova vánszorog s mintha meg akarna pihenni, maga alá szedi lábait, ledől 
s oly különösen, oly mereven néz legyőzőjére. Feje hanyatlik, mire ott terem a 
puntillero és nyakába szúrja rövid tőrét. A bika hulláját három felcziírázott 
öszvér vonszolja körül sebes vágtatással, majd a lovak hulláját — az espada 
pedig hajlongva köszöni a tüntetést s kecsesen dobálja vissza a behajított 
tárgyakat. Friss porondot szórnak a véres helyekre s kezdődik az uj felvonás 
körülbelül hasonló lefolyással. 

Előadásom szűk keretében registrálom az általános eredményt. Bébének 
nehéz napja volt. Legszebben döfte le az első, a negyedik s a hatodik bikát. 
Egy szúrással egész a kard markolatáig. A másodikat ötödik, harmadikat 
hetedik s az ötödiket 2-ik szúrásra. Az első bika három lovat, a második 
három lovat és egy espadat öklelt föl, a harmadik hármat, a negyedik 
hármat, az ötödik kettőt s a hatodik is kettőt. A negyedik bika gyáva 
volt. Félénken szaladgál ide s tova, visszaakar rohanni istállójába, át 
akarja ugrani a korlátot, melyről nagy eséssel lezuhan. Ezt csúfosan kifütyüli a 
publikum, csak úgy, mint az ügyetlenkedő toreadort. Hogy kellőképen meg-
vadítsák, ennél már rakétákat alkalmaznak. A botok végén ugyanis lőport rejte-
nek el, melyet a már égő tapló meggyújt s ez borzasztó rémületbe hozza az 
állatot. Háta véres a lándzsaszúrásoktól, tátongó sebeibe most tüzes eső hull. 
Iszonyú kínzás, szívfacsaró jelenet, de ez a látványosság netovábbja, ezt három 
bikánál alkalmazták. 

Végre a hétnegyedórai kedély s idegölő mulatságból szabadulhattunk. S a 
míg mi sietünk e helyről, hogy meneküljünk még emlékétől is, annyira felizga-
tott a látványosság minden iszonya, addig a künn ácsorgó proletárság a meg-
ölt bika köré csoportosul s ott bámulja a hőst. A czigányok pokrócz papucsai-
kat vérébe mártják, hogy azok tartósak legyenek; a gyerekek annak vérével 
mázolják be magukat, hogy ők is toreadoroknak látszassanak, sőt régebben 
voltak babonás leányok, kik forró véréből ittak, hogy szépek és erősek legyenek. 
Húsát megveszi a nép. 

Lázas izgatottság tartott fogva egész estén, sőt éjjelen át, a kifáradt test 
nem tudott megpihenni az idegrendszer túlfeszültsége miatt. Sokat szenvedtem 
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az előadás alatt, fájdalom fog el most is, midőn azokra a szegény lovakra gon-
dolok, melyeknek ily sors jut osztályrészül. Magyar ember erre képtelen volna. 
Ott még a parfiimös madrilenák is igen vígan legyezik magukat s nevetgélve 
tekintenek az elesett lovak véres hulláira. Gyaláztam magamban e pogány szo-
kást, melyet a vallás ereje sem tud kiirtani s haragudtam a népre, mely ilye-
nekben gyöngyörködik, mely évente átlagos számítással megöl ezernégyszáz 
bikát és háromezerötszáz lovat s elveszít néhány embert. De viszont azt is elkel-
lett ismernem, hogy csodálatos az a bravour, az a nemes bátorság, melylyel a 
torerok a bikával küzdenek. Mert a bikaviadal az eszélyes ügyesség s a szá-
mító bátorság diadala a nyers, a bárdolatlan erő felett. 

8* 



S E V I L L A - C 0 R D OYA. 

ágyva-vágytam meglátni a nagyon hires, a nagyon kikiáltott Anda-
lúziát. A spanyolok Isten földjének nevezik s a mi szép és dicsé-
retes, azt mind reá ruházzák. Én meg azt mondom, Andalúzia is 
csak olyan, mint az aféle kikiáltott szépség. Szépnek szép, csak 

részletezni nem szabad szépségeit. Vagy jobban mondva érdekes. Ezzel is eleget 
mondottam. Igaz, hogy az ember Ítéletét és tetszését némileg befolyásolhatja az, 
hogy Madridtól Sevilláig teljes huszonnégy órán keresztül, azokba a kegyetlen 
spanyol vasúti ketreczekbe becsukva harminczöt-negyven fokos hőségben kénytelen 
olvadni, de mindezt némiképen csak feledtetné a vidék, ha változatosságával 
szórakoztatna, szépségével gyönyörködtetne. 

A hogy a Sierra Morenát elveszti a tekintet, egyhangú lapályt lát maga 
előtt. Kezdetben még csak tetszik az embernek a vasutak mentén vadon növő 
kaktusz, aloé, agavé és olajfa; de mindig és mindig csak ez, elvégre is unal-
massá válik. A levegő amúgy is forró, az ég bántóan kék, a felhők alabastrom 
fehérek; a szem belekönyezik, ha egy rövid perczig beléjük néz. A rettentő por 
rászáll a torokra, a tüdőre; kiszárítja a gégét, fullasztja a tüdőt; az állomások 
frissítő italai kiállhatatlanul melegek. Mit érdekeltek a bikacsordák, a spanyol 
őrült szenvedély kielégítésére szánt áldozatok ezrei, vagy a csodálatosan szép 
fehér andalúziai szamarak; csak egy óhajunk vala, megpihenni Sevillában, egy 
parányi hüs éjjeli levegőt szívni, egyedül, nyugodtan, zavartalanul. Mert bizony 
sokszor szinte terhére van az embernek az a nagyon is kedélyes andalúziai 
kíváncsiság. 

Ez a nép itt örökké nevet, örökké vidám. Úgy mondják magukról, 
hogy az andalúziai megél a napsugárból, meg a czigaretteből is. Pedig úgy 
van a dolog, mintha csakugyan ebből kellene is megélnie. Nagy itt a szegény-
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ség, de nem akarják mutatni. A külsőségekre, a nyilvános szereplésre, a mula-
tozásra sokat adnak. Inkább otthonában koplal, csak a nyilvánosság előtt mutat-
hassa jólétét. És hogy örül, hogy lelkesedik, ha megdicsérik valamijét, kész 
az udvariasság végső határáig is menni, bár alapjában nem szereti az idegent, 
féltékeny szemmel nézi. Ha hiúságának egy kissé hízeleg valaki, úgy már levette 
lábáról. 

Különösen kellemetlen dolog az a tolakodó kéregetés, az a szemtelen 
koldustempó, melytől nem ment sem Andalúzia, sem Castilia, de egy rész sem. 
A kolduló gyerkőczök csapatosan rohanják meg az utast, ha egy állomáson 
leszáll; ha fönnmarad, akkor a kupéba tolakodnak s nem tágítanak, míg egy-
két centimest nem kapnak, vagy formálisan ki nem löki őket az ember. Az 
idegent rögtön felismerik és a vonatvezető is mintha ilyenkor kivételt tenne 
velük. De nemcsak gyerkőczök, hanem öreg koldusok néha csoportosan várják 
a vonatot. És legalábbb imádkoznának vagy tisztességen könyörögnének ala-
mizsnáért. Az ő könyörgésük csak egy szó: Sinorito! — és ezt milliószor 
mondják el jajgatva, nyafogva vagy szinte fenyegetve. Micsoda szegénység ez. 
Szinte sír az ember e nép fölött, látva a jelent s visszagondolva a múltra. 

Végre Sevillában vagyunk, Andalúzia fővárosában, a melyről a spanyol 
dal azt mondja, hogy a hány város van csak a földkerekségén, Sevilla a leg-
dicsőbb, a legszebb. 

A Plaza de S. Fernandon vettünk lakást, a város főterén és fősétányán. 
Csupa hatalmas pálmafa veszi körül a teret, melyen éjszakánkint a sétáló közön-
ség hemzseg spanyol zene concertjei mellett. Miután bármely gabonazsákolóval 
való versenyképességünket elvesztettük, mert annyira porosak voltunk, kiültünk 
mi is az erkélyünkre és néztük a szórakozó közönséget, Andalúzia híres szép-
ségeit, hallgattuk a spanyol dalt és zenét, míg az álom elnyomott. A sétaközön-
ség csak jóval éjfél után távozott lakába. 

Midőn másnap hajnalban fölkéltünk, nagy harczot kellett vívnunk szol-
gánkkal. Itt ugyanis nem a fogadóban tisztítják meg az ember czipőjét, hanem 
a czipőtisztitó hivatalban. Messze is volt, meg sok is volt a dolga, a „sálon per 
limpiar cl calzado"-nak, azért jó soká kellett várnunk De legalább kárpótolta 
mérgünket a sevillai fénymáz. Olyan volt, mintha belakkozták volna. 

Most már gyerünk egy másik tisztító hivatalba, melynél nagyobb hírre e 
nemben még egy másik nem vergődött. Keressük fel a sevillai borbélyt. Mert 
Sevillában lenni és meg nem borotválkozni, abszurdum. Sevilla és a sevillai 
borbély két elválaszthatatlan fogalom. Nem is borotválkoztunk napokon keresztül, 
hadd mutassa meg a hires Figaro irtóművészetét tarlós képünkön. Művészetében 
nem csalódtunk. Jobban borotvál minden más borbélynál. A német borbélynak 
ritkán van jó kése és mindig félmunkát végez, akkor is megkínozza az embert. 
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Úgy látszik ez a tortura a középkori német kínzások maradványa még, meg-
tartják kegyeletből ily alakban. Az olasz borbély ebben is le akarja főzni a 
németet. Szavahihető ember beszéli, hogy szájába nyúlt s úgy feszítette ki a 
bőrét, hogy tövig szedjen ki mindent a szakádból és bajuszból. A franczia itt 
is udvarias és nagyon figyelmes. Kétszer szappanoz, de nehogy megkínozza 
vendégét, csak végigsiklik a bőrön s nagy hajlongások és udvariaskodások mel-
lett bocsátja el a vendéget, a ki akár egy másik borbélyhoz is mehetne, elegendő 
munkát találna még ez is. Az angol borbély szótlan és gőgös, mint minden 
angol. Négyszer is szappanoz. Úgy látszik, azt a finom angol-aczélt minden 
másra használják, csak beretvára nem. Ha megmutatja az ember, hol a sze-
mölcs, hol vigyázzon, biztos, hogy leszabja az egészet. Egyszer egy párisi Figaro 
Renant, a nagyhírű tudóst kérte meg, írjon számára valami mondást. Ö nagy 
ember, ez a reklám nagy jövőt fog neki teremteni, Renan engedett. Ezt írta : 
„Tudok gyorsan beretválni és hallgatni." Másnap már ott díszelgett a czégtáblán 
a nagy ember mondása. Ezentúl alig győzte vendéggel, mert be is tartotta azt, 
a mit a jelige mondott. Az angol borbély tud hallgatni, de nem tud gyorsan 
beretválni. A sevillai borbély tud gyorsan beretválni, de nem tud hallgatni. Nem 
is csoda. Az ő műhelye egy kis pletykakaszinó. Ide hordják s innen viszik szét 
a város híreit, apró-cseprő dolgait. A Figaró mindenről értesül s mindent elmond 
minden vendégnek. Az ő fecsegése követelmény. Ha hallgatna, becsukhatná boltját. 
A vendég pedig nem szólhat egy szót sem, mert a szappanhab végig terül az 
egész arczon, nem kímélve meg azt a nyílást sem, melyet nem szokás beret-
válni, melynek száj a neve és nem bajúsz, vagy szakáll. A fődolog, hogy tisz-
tességes munkát végez. Ő maga művészetnek nevezi, mióta oly egyetemes jó 
nevet kapott Beaumarchais jóvoltából. 

Maga a város kellemes benyomást tesz az utazóra. Szép és tiszta város. 
Madrid és Barcelona után a legtisztább. Az Quadalquivir mentén épült. Magasra 
meredő gyárkéményei iparról, hajózása és vasútja kereskedelemről tanúskodik. 
Nagy a kiterjedése, de még nagyobbnak kellene lennie, hogy ez a százötven-
ezer lakos kényelmesebben elférhessen. Mert utczái nagyon is szűkek, házai 
két-háromemeletesek. A nyári rekkenő hőségben az egymással szemben lakók 
közösen egy ponyvát feszítenek ki házaik tetejéről, amiért kényelmesen nézhet-
nek le az utczára az égető napsugár daczára is és a járókelők is egy kis árnyé-
kot élvezhetnek. Mert nem csekélység ám ez oly hőségben, mint itt van nyáron,' 
mikor a tojás is megfől a napon. 

Maguk a spanyolok valósággal rajonganak Sevilláért. Mutatja az a sok 
kedveskedő czím, melylyel felruházták és az a sok közmondás, mely szépségét 
hirdeti. Spanyolország gyöngyének, a bor és dalok hazájának, a királyok váro-
sának nevezik ; elmondják nagy komolyan, hogy a ki nem látta még Sevillát, az nem 
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látott csodát, hogy a kit az isten szeret, azt Sevillába küldi lakni; hogy Spanyol-
országnak legszebb része ugyan az, a melyet a Quadalquivir mos, de itt is a 
legszebb az, melyre a Giralda tekint; hogy a Giralda, ez a magas, de szép-
ségekben éppen nem bővelkedő torony a világ nyolczadik csodája. Ha ezen 
túlzott magasztalásokból leütünk egy adagot, akkor is elegendő dicséret marad, 
mely már megközelíti az igazság határkövét. Egyébiránt nem megvetendő az a 
rajongó szeretet, a melylyel az andalúziai nép fővárosa iránt viseltetik. 

A nemzeti sovinizmus vagy a lokálpatriotizmus még egy nemzetnek sem 
okozta vesztét. Dicséretreméltóbb dolog marad ez a lelkesedés, mint a nem-
törődömség. Egy kozmopolita érzelmű nő sohasem állhat egy sorban egy sevillai 
nővel, aki a közmondás szerint is csak két szót hordoz mantillájában: „Éljen 
Sevilla!" 

Ez a patriotizmus egyébként a nép lelkületében birja alapját. Az anda-
luziait az ő hazájának gyönyörű vidéke, virágos és gyümölcsös földje boldoggá 
teszi. Itt mindenki meg van elégedve sorsával s így boldog vagy legalább a 
látszat az. Játszi és vidám a sevillai, mint a gyermek; hiú és naiv, mint 
asszonyaik. Ha önérzetes is, de nem önhitt; ha többre tartja is magát minden 
más nemzetiségnél, de azért nem durva vele szemben, sőt udvarias és szere-
tetreméltó ; kész apró szolgálatokra, de kész gyermekes tréfálózásokra, a miért 
nem lehet rá haragudni. Hiú szépségére és egész külső megjelenésére. Demo-
kratikus érzelmei szinte kirívók, mert a bankár vagy a hordár szépen megférnek 
egymás mellett, mint korcsmai szomszédok, az inas czigarettázva beszél urával, 
a hordár tüzet kér az úrtól, kinek a podgyászát czipeli; de azért a külső meg-
jelenésben, a fény és pompában szereti fitogtatni gazdagságát. A régi grand tempó 
nem veszett még el, a hidalgó vér nem vált vízzé. A sevillai nagy sétány iga-
zolja ezt legjobban. A szegénység ott ül a Quadalquivir kőpadjain és nézi, meg 
csodálja azt a sok fényes fogatot, melyben ragyogó öltözékű sennorák és senno-
riták fogadják udvarlóik üres, de szépen kifejezett bókjait, nézik azt a sok gazdag 
uracsot, kik délczegen ülik meg nemes vérű paripájukat oly szűk nadrágban, 
melybe csak két inas erőfeszítése tudja bebujtatni vagy kifejteni lábszáraikat. 
Hivalkodva járnak kelnek föl és alá, a szegény nép azért nem gyűlöli őket, sőt 
mintha gyönyörűsége telnék benne, hogy a saját nemzetbelije ily elegáns tud 
lenni, ő maga megelégedve szívja papirszivarkáját, szomját egy kis friss vízzel, 
agva frescával öblítvén le. 

Annyi szépet és magasztalót talán még semmire sem pazaroltak az utazók, 
mint az andalúziai nőkre. A női szépség ideáljának, netovábbjának mondották a 
sevillai nőket. Nem lehet eltagadni, hogy tényleg szépek, hogy az a sajátságos 
karakterisztikus faji jelleg mindegyik arczán rajta van, melynek főjellemvonása 
a koromfekete haj és szem és az arcz olajbarna haloványsága, meg a lenge 
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könnyed termet, de viszont a határozott faji jelleg kedvéért a szépség eszmé-
nyét oly egyetemesen kiterjeszteni egész Andalúziára, vagy az egész országra 
határozottan túlzás. Az andalúziai nők szépek, de föltétlenül nem a legszebbek. 
Páris vagy Budapest, Bécs vagy London versenyképes egész Andalúziával. Aztán 
meg nagyon is egyformák. Egyik szinte olyan, mint a másik. Akárcsak testvérek 
volnának. De meg a festékek nagy adagát is egyformán kenik amúgy is szép 
bőrükre. De mikor itt is párisias kezd lenni minden. A régi jellegzetes mantil-
lából régiség lett, pedig oly szépen simult lenge termetükhöz. Helyét a nagy tollas, 
madárfészkes párisi kalap foglalta el. Az udvariaskodásban pedig még Párist is 
fölülmúlják. A sevillai férfiak igazi caballerók, föltétlenül lovagiasak. Udvariasak 
és szépettevők egész az ízetlenségig. Nem az ő hibájuk. Alapja és bizonyára 
majmolása az egykori, ma már idejét mult spanyol etiquettenek. A spanyol 
gavallér így köszönti a senorát: „Lábaihoz borulok asszonyom." A sennora így 
válaszolt: „Kezét csókolom lovagom." Mielőttünk ez olyan furcsa, mint ő előttük 
volna az „alászolgája." 

Barátkozásuk meg mulatozásukkal, valamint családi életükkel szeretnek az 
utczára hurczolkodni. Már házaik is úgy épültek, hogy az utczáról végig látni 
az udvaron; azonkívül minden ablak előtt egy-egy balkon van, hová leginkább 
estendén ülnek ki és átbeszélgetnek a túlsó oldalra, vagy az alant járó-kelőkkel. 
Csakúgy hangzik az esteli órákban a vidám kaczaj, a mandolin kísérte ének vagy 
a gitár mélabús hangja. Mások meg a sétaterekre iparkodnak s mint a Quadal-
quivir habjai, úgy hömpölyög a sokaság a késő éjjeli órákig. Ismét mások, a 
szilaj flamenco vagy bolero tánczosnőket keresik föl, a mi ő náluk is már csak 
olyan látványosságszámba megy, mint nemrég minálunk Otero táncza, mert a 
nyilvános mulatságokon már csak a keringőt és a polkát járják, a bolero idejét 
multa, akár a körmagyar minálunk. 

S a mire a gönczölszekér megfordítja rúdját és ez a déli elevenség az ő 
éjjeli álmatlanságával végig kalandozta az éjszakát, lassankint elpihen minden, 
elcsöndesül a gitármelódia s a vidám kaczaj az erkélyek sejtelmes homályában. 
A szép Sevilla nyugvásra tér. Sóhajtó szellő hoz számára narancs- és leánder-
illatot és hűs levegőt a Quadalquivir felől. 

Kevés városnak van oly régi és oly változatos múltja, mint Sevillának. 
Az alapítás hagyománya kétezerötszáz éves mult homályába vész. Herkules ala-
pította volna hispaniai bolyongása közben. Neve pún eredetű; a Sefela szótól 
ered, mely annyi mint síkság. Megfordult itt minden vállalkozó nép az ó-korban, 
mint a fenincziaiak, a görögök, a púnok és a rómaiak. A görögök Ispolának, 
a rómaiak Hispalisnak nevezték. S hogy nagy fontosságot tulajdonítottak neki 
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már akkor is, mutatja az a tény, hogy midőn Caesar elfoglalta, ezt írták a római 
kalendariumba: hoc die Caesar Hispalim vicit. Caesar fallal kerítette be a várost 
és vízvezetékkel látta el, mely még máig is fönnmaradt. Vallia a vandalokat 
telepítette ide négyszáztizenháromban. A régi Boeticából ilyformán Vanda-
luzia, majd Andalúzia lett. Fővárosukká tették, nemkülönben utódjaik a gótok 
is. Vitiza királynak trónfosztott fiai Julián gróf ösztönzésére az arabokat hívták 
be a félszigetre. Hétszáztizenegyben be is jöttek Tarik vezérlete alatt s két évre 
reá már Sevilla a birtokuk. Később a cordobai kalifák jármában nyögött, míg 
végre ezerkétszáznegyvennyolczban keresztény kézbe került. Ujabb korban is 
érezte a hódító Napoleon és Wellington kardját, de tönkretenni egy sem tudta. 
Barbárság is lett volna, mert eltekintve érdekes múltjától, oly nevezetességeket 
rejt magában, a minőket igen kevés város az egész országban. 

Kezdjük a Giraldán, melyet a világ nyolczadik csodájának tartanak a 
spanyolok. 

Egykoron minaret volt ez a karcsú torony, a honnan a muezzin imára 
szólította az áhítatos mohamedánokat. Utóbb üdülő helye az esti szellőben a 
hatalmas kalifáknak, majd csillagvizsgáló torony a művelt Abderrhaman ide-
jében. Száztizenöt-méter magas torony, melynek tetejére kényelmes menedékes 
út vezet, nem lépcső. Legtetején egy ezernégyszáz kilogrammos szobor áll, kezében 
keresztes zászlóval, a hit simbolumával. Építette a híres Algeber, az arab szá-
mok atyja és Ruiz Fernando, aki az arab és a keresztény építési motívumokat 
rajta egyesítette. Hetedik Ferdinándról mondják, hogy a toronyra fellovagolt, a mi 
nem is oly hihetetlen. Nagyobb mesterség volt lelovagolni róla. A gyönyörű 
kilátás kedvéért érdemes a fáradtság. Látni a végtelen rónát, a kanyargó Qua-
dalquivir vizet, a hatalmas arénát, a bíkaviadalok színterét, mely húszezer embert 
fogad magába; az Alkazart, alattunk a hatalmas dóm, melynek harangjai annyi-
szor hívták a népet az autodafékra; Pilátus és Murillo házát — már egy-
magában is gyönyörűség. 

Alattunk a sevillai dóm, legnagyobb temploma az országnak. San Fer-
nando épitette a régi mór mecset helyére a Giralda mellé. Fogadalma volt ez 
a városnak. Oly valami nagyszerűt akart emelni, hogy az utókor azt fogja hinni 
róluk, hogy „őrültek voltak." A templom nagyságáról elegendő fogalmat szer-
zünk, ha azt tudjuk, hogy középhajója csak tizenkét lábbal alacsonyabb, mint a 
sz. Péter templom hajója. Stilusa gót, keverve arab és reneszánsz elemekkel. 
Hajója van öt. Nagy kár, hogy a főhajó közepén emelkedik a coro. A gyö-
nyörű üvegfestmények, ablakrózsák, Krisztus életének finom fametszetei, a nagy 
arányok — mind megkapó hatást kelt. A húsvéti gyertya itt akkora, mint egy 
hatalmas árbócz, többet nyom ezer kilogrammnál. Köröskörül kápolnák vannak, 
telve műremek festmények, szobrok és kincsekkel. Ezért zárják el őket erős 
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vasrácscsal a templomi közönség elöl, a mi az utast azonban nagyon bántja, 
mert egységes áttekintést nehezen szerezhet. A kápolnában van az a világhírű 
munkája Murillónak, melyen paduai sz. Antalt ábrázolta. A láb kidolgozása oly 
remek e képen, hogy festők állítása szerint a festészet varázsa itt már a tető-
fokát érte, ennél tovább nem mehet. A sekrestyében van pedig Goyának világ-
hírű műve: szent Jusztina és szent Rufina, a templom védőszentjei. Egészen 
külön áll még szent Fernando kápolnája, hol a szent király teste pihen lovag-
öltözetében. Itt nyugszik a hírhedtté vált Padilla, valamint Alfonz király, a kit 
bölcsességéért német császárnak is megválasztottak. 

Az Istennek ily fönséges hajiokában mintha közelebb érezné magát az 
ernbcr is a Végtelenséghez. Imája együtt tör fölfelé a tömjénfüsttel, mely oda-
fönn felhővé izmosodik, mint az ima erővé. 

Alig teszünk néhány száz lépést a hatalmas dómot elhagyva, máris a mór 
Alkazar előtt állunk. A régi dicsőséges mór uralomnak az Alhambra után leg-
épebb műemléke. Külseje éppenséggel nem árulja el belsejének szépségét és 
gazdagságát. A különbség az Alhambra és az Alkazar közt az, hogy míg az 
előbbi még teljesen a régi állapotában maradt fönn, addig az utóbbi csupa 
pazar költségű renoválás műve. De ez oly tökéletes utánzata az antiknak, oly 
korhű, hogy tévedésbe ejti a szemlélőt, vájjon az uj-kor utánzó művészetét 
csodálja-e jobban vagy a régi kor megkapó emlékeit-e ? 

Egykoron a római praetorok lakául szolgált, a honnan neve is. Al-Kaszr 
annyi mint Kaszr-Caesar lakása. Abderrhaman építtette oly fényesre, hogy 
a keresztény királyok is megirigyelték s Sevilla elfoglalása után idejük nagy 
részét itt töltötték egész a mostani időkig. Itt született negyvennyolczban Maria 
Isabella is, minek emlékére azt a termet most pazar arany díszítéssel látják el. 

A bejáratnál castiliai oroszlán fogad fején koronával s előlábával keresztet 
tartva és e felírással: ad utruinque. Vezetőnk mindenekelőtt egy oszlopcsarnokos 
udvarba vezetett, ez a kisasszonyok udvara. Itt fogadta ugyanis a mór király 
azt a száz leányt, akiket a vidék évi adó fejében neki átnyújtott. 

Ebből nyitunk be az Alkazar legfényesebb termébe, a követek termébe, a 
sala de los embajadores-ba. Magas kupoláján és négy balkonján azok a leg-
finomabb kivitelű arabeszkek ragyognak az aranytól s oly könnyedén kapcso-
lódnak egymásba, mint a legfinomabb brüsszeli csipke szálai és oly gyöngéden 
hajladoznak, mint a legszebb koszorúfonatok. Csodálat fogja el az embert az 
ornamentikának ezen minucziósus alakjai fölött, a hálók, a stalaktitok és stukkók 
ezen művészi alakítása, bonyolítása fölött, a mint egymáshoz közelednek, egy-
másba fonódnak és távolodnak, mialatt már ujakkal hasonló vagy még fantasz-
tikusabb alakot adnak. És mindez csak csupa tégla, vakolat, agyag, színmozaik, 
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festés és aranyozás. Szép és meglepő, fantasztikus és őrületes. A szem káp-
rázik, a gondolkodás beleszédül; pihenőül alig szolgál az az egy-két gótírás 
és spanyol czímer vagy a királyok közbeszőtt medailonjai vagy Padillának 
alakja, kit Don Pedro helyeztetett az arabeszkek közé. 

És így megy ez teremről-teremre. Kezdve V. Károly termén és haladva 
Pedro hálószobáján és más egyéb szobáin át egész a babateremig és Padilla 
szobájáig. S a mily meglepően fonódnak egymásba a korán mondásai a míg 
egy-egy darab gyönyörű arabeszket nyújtanak, ép oly meglepőek az alsó oldal-
falak fayence díszítései, ezek a rendetlen keveréknek látszó, de valóságban a 
legjobban kiszámított s a legszebben elrendezett cserépmozaik munkák. 

Az Alkazar kertjei és fürdői ma már elég elhanyagolt állapotban vannak, 
de azért még mindig bizonyos varázserőt gyakorolnak, mintha az ezeregy-
éjszakának meséi megelevenednének képzeletükben, úgy érezzük a hajladozó, buja 
pálmák és narancsvirágok, a myrtusbokrok és cyprusok s a csodásnál-csodásabb 
virágok láttára. Terraszok terjeszkednek egymás fölött, tavak adják át egymásnak 
vizüket, hogy hűsítsék a levegőt, mely izzó; hogy szelídítsék a napsugárt, mely 
perzsel. Itt az a nagy medencze, a hol a régi királyok halászgattak unalmas 
óráikban ; odább uj és uj inedenczék szökellő vízsugárral, melyeknek cseppjei úgy 
ragyognak a szerte terjedő fügefák és gránátalmák levelein és azon a korhadt 
narancsfán is, melyet már a mórok is itt találtak, a melynek hosszabb az élete 
immár ezer esztendőnél. 

Amint a forró kerti levegőről a fürdőkbe lépünk, egyszerre kellemes 
hűvösség fogad. Itt van az a medencze, a melyben egykoron a hárem hölgyei 
és don Pedro kedvese Donna Maria Padilla szokott fürdeni, míg törvényes 
neje a szomszéd börtönből nézte férjének gálád tetteit. A mialatt Padilla für-
dőzött, don Pedro és barátjai azalatt mulattatták; és hogy lovagiasságuk neto-
vábbját is megmutassák, mint a féleszű Lichtenstein lovag, ki ideáljának mos-
dóvizét megitta, ők is ittak a fürdő vizéből. Egyébként csak Padilla volt az, a 
ki fékezni tudta ezt a zabolázatlan, vad és kegyetlen királyt, a ki úgy változtatta 
kegyenczeit és kegyencznőit, mint más ember a gallérjait és nyakravalóit. A 
Quadalquivir partján áll az úgynevezett arany torony. Ide zárta be örökre azokat, 
kiket már megunt vagy a kiktől félt és itt őriztette azon kincseket is, melyeket 
Kolumbus hordott össze amerikai útjaiban. Hogy Padillának kedveskedjék és 
hogy valami eredetiségben lelje gyönyörét maga is, minekutánna már megcsö-
mörlött a jóléttől, a kert egy részén a téglák közeibe igen vékony óncsőveket 
helyeztetett el, melyeknek nyílását a gondtalanul járó-kelő nem veszi észre. A 
mint a vizet megeresztik az a sok száz cső magas sugárban bocsátja fölfelé a 
vizet. Nem kis meglepetésére szolgált ez Padillának és hölgyeinek, midőn e 
váratlan esőbe belekerültek és gyors szökkenésekkel virágon, bokron keresztül 
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menekültek a csodálatos fürdőből, ő meg oly jól mosolygott rajtuk és csodálta 
önmagának genialitását. 

Búcsút mondtunk a fecsegő vízsugaraknak, a tündérkert csalitjainak, a 
muzulmán arabeszkeknek, az ezeregyéjszakának, és tovább ragadt magával a 
kíváncsiság az egykori arab kalifatus székhelyére, Cordovába. 

* * * 

Spanyolország gyöngyétói, Murillo városától nem messzire fekszik Cordova, 
ott a Sierra Moréna aljában. Az egykori mór világ jellegét erősen magán tartja. 
Utczái szűkek és kigyószerűen tekerőznek; házai lapos fedelüek, színük fehér, 
díszítésük mór ívek vagy gót és reneszánsz minták. Legnagyobb csend honol 
a városban, embert alig látni, hacsak nem a vízhordókat, meg a koldusokat. 
Mintha az egész város kihalt volna, csak estére bújnak ki odúikból, hogy a 
Gran Capitán sétányon töltsék az estét, jóformán az éjjelt. Aszott képű cicerone 
követi az embert tisztességes távolságban, miután visszautasítottuk felajánlott 
szolgálatát, mert valóban nincs is rá szükség. Az egyedüli, de annál nagyobb 
nevezetességbe, a mesquitába szinte belebotlik az ember, primitív magyarázatai-
nál többet hoztunk magunkkal szellemi tarsolyánkban. 

Itt vagyunk tehát Traján és Hadrián, Seneca és Lucanus földjén. Itt állunk 
a kőhídon, melyet Trajanus építtetett s a mely úgy daczol az idővel, mint az 
idő a végtelenséggel. Valamikor a fenicziaik idejében híres volt olajbogyó ter-
meléséről, ezért nevezték el Corteba-nak, az az olajmalomnak. Caesar itt töltötte 
ki boszúját Pompejus fián, Sextuson. Sorsa azontúl olyan, mint Sevilláé. III. 
Abderrhaman és II. Hakem alatt érte el nagyságának tetőfokát. A cordovai kali-
faság ekkor világhírű volt. Magának Cordovának kétszázezer háza, ötszáz mecsetje, 
ötven kórháza, nyolczvan iskolája és kilenczszáz fürdője volt. Ma lakóinak 
száma csak hatvanezer. Ipara akkor páratlan volt. A bőrkészítés tökélyét mutatja 
az, hogy a cordován és marokkán bőrt évszázadokon keresztül a legjobbnak tar-
tották. Tudományos akadémiáját még Ázsiából is számosan keresték föl. Hogy 
az építészetben mire voltak képesek, megmutatta Abderrhaman a cordovai 
mecsettel. Ö maga mondta ki jeligéjét: „Fejedelem, ha hírre vágy építnie kell 
— s neve halála után sem enyészik el." Olyasmit akart alkotni, mely mindent 
fölülmúljon nagyszerűségben. S fölépítette húsz év alatt a mecsetet. Naponta 
maga is dolgozott rajta egy óra hosszat. A mí szépet csak össze tudtak hordani, 
az mind ide vándorolt. Jeruzsálem, Athenae, Róma márványt és díszítést szol-
gáltatott. Leo görög császár száznegyven oszloppal járult hozzá; igaz, hogy ő a 
keresztény templomnak szánta, de a mórok lefoglalták. Szép is lett és tündöklő. 
Egy arab író szerint „Nyugat mecsetje szebb, mint keleté. Délről tizenkilencz 
kapuja nyílik, a közepén levő finom aranylemezzel van bevonva. Négyezerhétszáz 
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lámpa ég benne minden éjjel, melyek miután ambra és aloéval tápláltatnak, oly 
fényt, olyan illatot terjesztenek, a milyent az Isten választottainak a hourik palo-
tájában készíttettek." 

A mecset a régi alakjából sokat vesztett. Áthaladva a narancsudvaron a 
mezquitába lépünk. Kívülről jóformán semmit sem mutat, de annál pazarabb 
belül. Valóságos oszloperdőbe kerülünk. Nyolczszázötvennégy oszlop sorakozik 
egymás után széltében, hosszában, miáltal hosszában tizenkilencz, szélességében 
harminczhat hajóra osztják a templomot. Maga a templom magassága nem nagy, 
csak 10 méter, ablakai sincsenek, innen a derengő félhomály. Az oszlopok 
mintha csak a földből nőttek volna ki, semmi alapjuk sincs; oly könnyedék, 
oly karcsúak, hogy szinte csodálkozik az ember teherhordó képességükön. 
Anyaguk márvány, gránit, porfir, alabastrom vagy jáspis. Alakjuk is oly változatos. 
Egyesek sírnák, mások vájtak, vagy csigaalakúak, vagy egyszerű hengerek. S 
azért ez mégis szép és harmonikus. Az oszlopok ívei fehér-vörös színűek. Végig 
menve a középső oszlopsoron, a Mihrabba, a szentek szentélyébe érünk. Körü-
lötte csupa arany és drágagyöngy ékeskedett. Itt őrizték a Koránt, melyet Otmár 
írt. Le is van koptatva szépen a márványlépcső a sok térdepléstől. Az arabesz-
kek és stukkóknak és stalaktitnak ott van a főművészete. Műértők mondják, 
hogy ezek itt szebbek, mint az Alhambrában. 

Midőn Cordova keresztény kézbe került (1236.) a mecsetet megszentelte 
az osmai püspök. A mezquita közepén egy keresztény szentélyt és chorust 
emeltek V. Károly király idejében. Az eszme nagyon szerencsétlen volt. Elron-
tották ezzel azt a remek mór emléket. Maga Károly is haraggal mondotta: 
„Amit ide építettek, azt máshová is építhették volna, mert a mit itt elpusztítottak, 
ahhoz foghatót sehol se találni többet a földön." Kétségtelenül remek szentély 
és chorus, csupa művészi fafaragvány, csupa tökély, mely nem pironkodik az 
arab művészet mellett sem. És symboluma annak, hogy a kereszt diadalmasko-
dott a félhold felett. Köröskörül az egész templomban ötvennyolcz kápolna van 
ugyanannyi oltárral. Ezeket is vasrács zárja el a közönségtől, mint Sevillában, 
pedig ezekben kevesebb a műkincs. Szinte bántja az embert, ez a zárkózott-
ság, ez a bizalmatlanság, mi nem vagyunk az ilyenhez szokva. 

A cordovai határban mutatott vezetőnk egy romhalmazra, mely egykor 
„virágos város" volt, a nagy Abderrhaman sultánjának mesés palotája, a Medina 
Azzahra. Nyolczszázhűszmillió koronájába került, a mi pénzünk szerint, de nem 
is volt párja ennek a kéjlaknak sehol. Még a sultana fürdője is csupa drága-
kővel volt kirakva. Hatezer odaliszk élte itt világát, tizenkétezer testőr vigyázott 
minden lépésükre. Elpusztult mindez úgy, mint a helyén épült szegény kolostor. 
Vanitatum vanitas. 

Miután végig gondoltunk a mult szomorú emlékein, szinte kábult fejjel 
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siettünk a nagy sétányra, a Gran Capitanra, hogy megpihenjünk s élvezzük az 
esti korzó látványosságait. 

Az úri nép és a munkások egyaránt ekkor veszik ki részüket az üdülésből 
a forró nap nyugtával. Zsúfolásig megtelik a sétány közönséggel, mely föl és 
alá mozog szünet nélkül vagy a katonazene köré csoportosul s élvezi annak 
ránk nézve nem nagyon élvezetes művészetét. Közbe-közbe beleszól a templom 
nagyharangja, mely esteli imára hívja a népet. Oly különös ez a hang, mikor a 
harangot itt mindenfelé csak félreverik, vagy saját tengelye körül forgatják. Misz-
tikus és borzalmas; az autodafék hangja ez. Mások asztalok mellé telepedve 
szürcsölnek frissítőket, vagy fekete kávét, vagy élvezik a legfinomabb csemegét, 
a melyeknek izét soha nem fogom felejteni, a frissen hozott malagai s z ő l ő t . . . 
mig végre éjfél után csendes lesz itt is minden. 



GRANADA—ALHAMBRA—GENERALIFE. 

n n y i é s 0 | y válogatott alakja a vendégfogóknak, a Bauerfangerek-
j ^ f i j 11 nek egyebütt sehol sincs a spanyol félszigeten, mint Granadában. 

J B H 11 Az ember alig lép le a vonatról, annyian megragadják egyszerre, 
A j Í hogy rablók közt képzelheti magát. Egyik olaszul kiabálja az ember 

fülébe fogadójának olcsóságát, másik francziául annak előnyeit, angolul annak 
közelségét az Alhambrához — és ezalatt a podgyászon összemarakodnak, ketten-
hárman húzzák-vonják jobbra-balra s viszik magukkal a meglepett utast s az 
ember csak nagy erőfeszítéssel és oldallökésekkel segít magán, enyhítve kedé-
lyének viharos hullámzását néhány alaposan magyaros kiszólással, a mire akkor 
következett a reakczió, midőn egy társaskocsiba nagy nehezen belevergődtünk. 
Négyes öszvérfogatunk éles csilingelését túlkiáltotta a hoppon maradt vendég-
fogók és hordárok gúnyos kaczaja, vihogása meg átkozódása. Olyanok ezek az 
emberek, mint a ragadozó madarak. Neki esnek az idegennek csapatosan s 
mindegyik akar belőle egyet harapni, mert a préda nem valami gyakori. Sok 
az eszkimó és kevés a fóka. Még az angolokból kerül ki a legbővebb lakmáro-
zás, más nemzetbeli ritkán téved ide; szórakozás czéljából bizonyára nem, ha 
csak nem tanulmány végett. 

Jó félóráig vágtattunk a városon keresztül föl az Alhambrába. Mert a spa-
nyol öszvérfogat mindig rohan ; a kocsis valami különös vonyító hangon nógatja 
a jámbor állatokat s nem néz senkire és semmire, mi útjába akad. A régi mór 
stílű szűk utczákon is vágtat s az emberek alig hogy be tudnak ugrani a kapu-
kon a veszedelem elől. Veszedelmes hajtás ez még arra is, a ki benn ül, de 
egyetemesen szokásos, tiltakozásnak helye nincsen, legfeljebb kinevetnék a gyá-
vaságot. 
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A Vega völgyben haladunk, melynek zöldbársonyos pázsitját az aranyat 
adó (dat aurum) Darró és a Xenil öntözi. Nyugatra az Elvira, keletre a Sierra 
Nevada emelkedik örökösen hófödte csúcsával a Mulhacénnel. Dombra kapasz-
kodunk, mely a Nevadából ágazik ki, ez a domb a mi utazásunk czélja. Itt van 
az Alhambra. 

Dús termékenység és természeti szépség mindenfelé. Nem csoda. A mór 
hit szerint a hetedik paradicsom Granada fölött van. Egy csöpp leesett belőle 
a földre s Granada gyönyörteljes édenét hozta létre. Hogy vágyódtunk már 
egy kis friss levegő után ; hideg forrásvizet mennyire szomjúhoztunk, míg végre 
itt megleltük mindkettőt. A hófödte Nevada állandóan hűti a forró levegőt, mely 
ellankasztja az izmokat, elbódítja az agyvelőt, fullasztja a tüdőt. Oly üde itt a 
természet, oly enyhe és kellemes az éghajlat, oly fűszeresek és illatosak a növé-
nyek s oly hűsítőek patakjai. A természet varázsát pedig még szebbé, még titok-
zatosabbá teszik a költészet és művészet gyöngyei, régi idők tündéri palotái, 
melyek hatalmas kalifákról, szépséges sultánákról s ábrándos lovagokról regél-
nek; s mintha a tündérligetek myrtusillatába ambra vegyülne s mintha a pata-
kok dallamos, epedő románczokról csevegnének. 

A midőn az arabok a nyolczadik százban megvetették lábukat a félszige-
ten, itt a syiriai törzs telepedett meg. Várat építettek maguknak azon a helyen, 
melyet Alcarabnak neveznek s elneveztek Hisu-Ur-Romman-nak, a Gránátfák 
kastélyának. A körülötte keletkezett város innen kapta nevét. A hatalmas dombon 
épült erősséget várfalakkal és tornyokkal vették körül, vörösre festették ezeket, 
miért is Alhambra, vagy Vöröstorony lett a neve. Vagy éppen Alhamar alapító-
jának nevét őrzi, ez a nevezetessége minden időknek. 

Nyolczszáz esztendeig dúslakodtak déli Spanyolországban az arabok. A 
keresztényeknek szomorúan kellett nézniök, hogy a legszebb föld nem az övék. 
Végre is ütött a szabadulás órája. Granada lett a mór dicsőség sírja. E sírból 
kelt ki a spanyol dicsősége. „Kiszedem ennek a gránátalmának minden szemét 
egyenkint" — mondogatta Katholikus Ferdinánd. Szavát beváltotta 1492-ben. 
Egy hatalmas épület, a Santa Fé, a Szent hit őrzi emlékét az utolsó diadalnak. 
Az utolsó kalifa, a kis Boabdil egy sziklaoromról tekintett vissza a paradicsomra. 
Ezóta nevezik e sziklát el ultimo sospiro del moro-nak. Elment Afrikába, hogy 
soha többé vissza ne térjen. 

Átlépve a nagy kapun, mely az Alhambra kerületébe vezet, hatalmas pla-
tánok, jegenyék és gesztenyék lombdús útján haladunk fölfelé a várba. Előttünk 
a bejárat, az Igazság kapuja. Itt tartotta igazságosztó ítéleteit a kádi. Ott van a 
hatalom jelvénye, a kéz is, mely fölött kulcs vagyon. A mórok azt szokták mon-
dani, hogy akkor vész el Granada, ha a kulcsot eléri a kéz. A kőrclief nem 
mozdult meg, de Granada elveszett. Fölötte Madonna trónol a kis Jézussal. A 
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kapu alatt van egy kis oltár, a melyen az elfoglalás ötödik havi fordulóján 
(1492. jún. 2.) szolgáltattak első sz. misét. Feljebb a borkapuhoz érünk. Itt adták 
át a granadaiak az adó fejében járó bort a mór udvar számára. Ez vezetett be 
az egykori téli palotába, melyet V. Károly lerontatott s helyébe egy uj palotát, 
vagy mint vezetőnk mondá, egy Mária templomot akart emelni. Az építést meg-
kezdte, de soha be nem fejezte. Puszta falak meredeznek magasan, hatalmas 
dór oszlopok csoportosulnak, hogy terhet hordjanak, de hiába várakoznak. Még 
tetőzetet sem emeltek föléjük, rom maradt az, minek gyönyörű munkának kellett 
volna lennie. 

Mielőtt az Alhambra emlékeit megtekintenők, üdítő vízzel nedvesítettük 
kiszáradt torkunkat, mely itt a cisternákból való. Granadának ugyanis nagyon 
kevés a kútja, vize rossz és meleg. A város lakói ennélfogva az alhambrai vízre 
szorulnak. Ez nem forrásvíz, hanem a Darro vize van felszorítva mintegy száz 
méternyi magasságra s két víztartóba összegyűjtve. Innen kapták vizüket a szökő-
kutak s innen húzzák szakadatlanul a vizet most is. A vízhordók csekély pénzen 
töltik meg hosszú hordójukat s szerte viszik a városba, ki szamáron, ki a saját 
hátán. A víz nagyon kellemes, friss, szinte jéghideg, mert hosszú földalatti 
útjában a folyóvíz egészen megtisztul és megfrissül. 

Mialatt itt pihenünk, egy különös ruházatú és ábrázatú öreg állott elibénk. 
Fekete ábrázatán oly rikító volt ősz császárszakálla, mint régi spanyolos öltö-
zetén a sok czifraság, Ízléstelen sallang. De hát ő nekie különbnek kell lennie 
a többi szegény halandónál, lévén ő a granadai s egyúttal az összes spanyol 
czigányoknak (chitánok) királya. Szegényes királyság ez nagyon, midőn nap-
hosszat itt kell ácsorognia az Alhambra körül, hogy fényképét idegen utazókra 
rásózhassa két peseta fejében, mert ez a főjövedelme az ő királyságának. Poséba 
vágja magát ez a szegény öreg király, plasztikai kifejezést akar adni nagy hatal-
mának, pedig hát nagyobb a hatalma a mi falusi kisbiróinknak, mint a chitánok 
királya ő felségének. Az Alhambra magaslatairól átlátni az Elvira hegyoldalára. 
Itt laknak ezek a czigányok rozoga viskóikban, hegyoldalba vágott üregeikben. 
Nyomorúságuk nem csekélyebb a mi falusi vályogvető vagy vándorczigányainknál. 
Foglalkozásuk sem különb. Zenészek, kovácsok, lókupeczek. Akkora szabadságuk 
nincs, mint a mi vándorfeketéinknek, kikkel bizonyára egy időben szakadtak el 
keletről, midőn a hatalmas Tamerlán kimozgatta India népeit lakaikból. Ők egé-
szen idáig szaladtak s itt is maradtak. Teljesen törvény alatt állanak, kóborlá-
sokról már leszoktak vagy leszoktatták őket. A viandantes, kóborlók már rit-
kábbak és ezek is inkább az erdőket bújják, azért bizonyos félelemmel tekin-
tenek rájuk a többiek. A hadseregben a legjobb lovas katonákká válnak. A 
kereszténységet még csak elvállalják, de a házasságkötést nem. Erre nem tudják 

őket rászorítani. Az ő házasságuk nagyon egyszerű és nagyon eredeti. Az ifjú 
s 
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a leányt, a ki neki tetszik, elrabolja, egy más faluba szökteti. Néhány nap múlva 
azonban visszatér a megszökött pár magától. A rokonság összeül, hogy igaz-
ságot tegyen. A szülők leszidják a szökevényeket, de csak formalitásból, azután 
összeölelkeznek, nagyokat isznak, nagyokat mulatnak s megvan a házasságkötés. 
Már III. Károly megadta nekik a polgári jogokat s a nemzetbe akarta őket 
olvasztani. Hasztalan fáradozott ezen ő is, meg az inquisitió is, mely elégette 
sátraikat, kínpadra vonta, hogy keresztényekké tegye. III. Fülöp nagy részüket a 
mórokkal együtt ki is űzte az országból. A kik megmaradtak, azok legalább 
látszólag áttértek. A mialatt vezetőnk mindezt elmagyarázta, ő fensége elége-
detten s kegyes mosolylyal integetett, bólingatott fejével. Kezet szorítottunk vele 
azzal az önérzetes tudattal, hogy királylyal paroláztunk s hogy ilyen kitüntetés 
nem minden halandót ér, hacsak ő felsége kedvéért Garandába nem jön. 

Ötödik Károly rompalotájához támaszkodik a mórpalota. Kezdjük meg 
utunkat ott, ahol maguk a mórok kezdették és befejezték a napot, a myrtus vagy 
tóudvarban. Myrtusokkal körülvett, tizenhat méter hosszú medenczétől vette nevét, 
melynek vizében végezték a mórok szokásos vallási mosakodásukat s a mely-
nek vizében ma már csak néhány aranyhalacska tengődik. A tó körül szűkes 
járda s ezentúl díszes oszlopcsarnok, mely fölött finom czédrusfás faragványos 
menyezet terül el. Falait, mint már egyebütt is láttuk, díszes arabaszkek tarkítják 
vegyesen arab feliratokkal és jeligékkel, de melyek úgy összefolynak az arab 
ornamentika különlegességeivel, hogy egységesnek tekinti első pillanatra az ember. 
Isten az egyedüli győző — ez fordul elő legtöbbször. Midőn ugyanis a mórok elfog-
lalták Granadát, a nép ezt kiáltotta: A sultán a győző! — ő maga pedig: Isten 
az egyedüli győző! Más egyéb felírások is tarkítják a képet vagy alkotják a 
kép keretét, mint: „Isten a menedékünk minden bajban", vagy „nincsen ajándék 
hacsak nem tőle" és mások. 

Legáltalánosabban ismert rész az Oroszlán udvar. Százhuszonnégy oszloptól 
körülvett tornácz, melynek közepén tizenkét oroszlán tart egy negyedfél méter 
átmérőjű vízmedenczét. Ezerháromszázhetvenhétből valók ezek a monstrum-orosz-
lánok. Fejük nem is oroszlánfej, talán hamarább párduczfej, testük merev és 
idomtalan és nehézkes; olyan egyptomi kőfaragásra emlékeztet az egész csopor-
tozat. Valami fönséget és erőt akart adni fejüknek alkotó szobrászuk Aben Cenciud, 
de bizony csak komikumot produkált. És lám ezek a művelt arabok mennyire 
lelkesedtek érettük, micsoda magasztalásokkal illették egész az émelygésig. A 
medencze felírása szerint: „Te, ki ezen oroszlánokat nézed, gondold el, hogy 
tökéletességükhöz semmi más sem kívántatik, mint az élet." — „Isten ne adja, 
hogy e szép kert valaha versenytársat kapjon." Az udvar mondja önmagáról: 
„Semmi alkotmány nem állhat meg mellettem. A hold is megszégyenül, ha velem 
versenyez. Ha a nap megállana, nem lenne csoda, csak azért állapodnék meg, 
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hogy ragyogásomat lássa, inert hiszen a menyei lakókat vakítom el fényével; 
az ég körei mellettem elhomályosulnak." „Páratlan e medencze itt. Allah 
nagy és ő akarta, hogy a szemlélőnek szeme csodálattal csüggjön rajta." 

Egyébként ez a dagályos és ízetlen magasztalás is érthető. A költészetnek 
ez a hízelgése nagyon hízelgett a kalifáknak; másrészt ők maguk tényleg csodál-
hatták az oroszlánokat, mert vallási tanaik szerint szobrot készíteni nem volt 
szabad és a midőn e tilalmat áthágva gyakorlatlan művészetükkel mégis tudtak 
valamelyes alakot teremteni, ugy megörültek ennek, hogy szavakat alig találtak 
gyönyörűségük kifejezésére. Meg azt sem szabad elfelednünk, hogy az arab az ő 
műveltségét és művészetét pöffeszkedve, más halandókat lenézve hirdette mindenha. 

Jobbra menve az Abencerrajes termébe jutunk. Sötét emlék, véres kegyet-
lenség tapad hozzá. Középen egy sekélyes medencze van szökőkúttal. Véres 
nyomok tarkítják a márvány padolatot. Csak az a rész maradt fehéren, a hova 
a fej, kéz, láb és pallos jutott. A kis Boabdil sultánt megcsalta felesége a gyö-
nyörűséges virágszál, Zoraida, egy Abencerrajeval. Úgy mondta neki a gonosz 
Gomez, hogy ő látta saját szemeivel. Boabdilnek sem kellett több. Nem tudta, 
hogy melyik Abencerraje a csábító, hát megölette valamennyijét, harmincznégyet. 
Egyenkint szólították be őket s itt a medenczében vették fejeiket. A terem 
kupolája legremekebb Stalaktit. Mint a csepegőkövek, úgy lógnak a levegőben 
ezek a gyönyörű faragványok. Eredeti festésüknek, arany, kék és vörös színeik-
nek élénksége annyi száz éven át alighogy megkopott. Oldalán fénymázas cse-
repek a legfinomabb kivitelben és legélénkebb színekben. V. Károly ajándéka 
ez. A hiányokat pótolják ugyan utánzatokkal, de annyira nem tudják eltalálni 
az eredetit, hogy kevés gyakorlattal egyszerre megkülönböztethetők egymástól. 

Átmenve az oroszlánudvaron, átellenben van az igazságszolgáltatás három 
terme. Itt adott hálát Ferdinand és Izabella a szerencsés győzedelemért, itt 
hangzott fel először mórteremben az ünnepélyes Te Deum. Majd a két testvér 
termébe érünk. Hasonló díszítés ragyog felette, mint az Abencerrajok termében 
Egy hatalmas kőedény áll benne, mely telve volt aranynyal, midőn kiásták. 
Ilyet kettőt találtak V. Károly alatt. A terem végén erkélyes laka volt a szép 
Rajának, a legkedveltebb háremhölgynek. Pompás kilátás nyílik innen a myrtus, 
thuja és narancsokkal telt kertre. Magának a lakásnak a padolatából érzék-
ingerlő illatszerek füstje és ambraillat tört elő, hogy az öltözködő sultanát mint-
egy uj álomba ringassák. 

Szűk, sötét folyosók vezetnek a mór-fürdőkbe, majd a sultán nyugvó 
termébe. Itt pihent fürdés után a misztikus félhomályban, mialatt a szemben 
levő erkélyről andalító zene kísérte álomképeit. Végig kalandozva a titkos folyo-
sókon, melyek a föld alá vezettek s a melyeken a városba, sőt azon túl is 
lehetett menni, egy érdekes terembe érünk, a titkok termébe. Sajátságos építése 
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van ennek. Az ember az egyik sarokban valamit súg a leghalkabban és a másik 
sarokban ugyanaz ép oly tisztán hallatszik. Eredeti speczialitás, ez volt az ő 
játéktelefonjuk. Építészeti szempontból mindenesetre igen érdekes. Megfejtését a 
dolognak nem tudtuk meg. 

Végül még a trónterembe lépünk. Ez a legterjedelmesebb szobája az 
Alhambrának. Belül pompázó dísz, földig érő ablakai a külső természet kecses-
ségére nyújtottak kilátást. A falak a legváltozatosabb alakokból összerótt csip-
kehálóval födvék. Itt fogadta trónusán a szultán az idegen követeket, az afrikai 
fejedelmeket, itt vették át az adójukat. De itt is adta át ünnepélyesen Boabdil 
az Alhambrát és Granadát Ferdinándnak. És Ferdinánd itt adta meg engedé-
lyét Kolumbusnak fölfedező útjára. Kolumbus először nem nyert meghallgatta-
tást és távozott a nem messze levő Santa Fébe. De csakhamar futárt menesz-
tenek utánna s visszahívják. A királyné ekkor egy ezüst szelenczét adott át neki 
telve aranynyal, hogy hajóit felszerelje s induljon útjára. Itt alkudozott most ez 
a koldus, aki vállalatának sikeréről annyira meg volt győződve, a hatalmas Fer-
dinánddal. 

Ez volt a hires tündérpalota, ez volt az Alhambra. A mór hatalom utolsó 
fészke; a mór művészet legszebb emléke. A sas lecsapott a karvalyra és szerte-
tépte. A kereszt fénye elhomályosította a félholdat. Mohamed kaftánya sem 
tarthatta volna fönn tovább a tespedő mór uralmat. Elköltöztek a pogány hősök; 
magukkal vitték szép Rajáikat; elhervadtak a damascusi rózsák, megrepedeztek 
a libánoni czédrusok ; az ambra és aloé illata szertefoszlott a levegőben, mint 
szertefoszlott a mór hatalom; tömjénfüst szállt a Nevada felé, dicsősége a 
keresztnek, záloga a keresztény czivilizácziónak. 

* * * 

Parányi cypruság. Úgy el-elnézem megszáradt fáját, megfakult kis leveleit. 
És feléled emlékezetemben annak a nagy cyprusnak a képe, mely ott a távol 
világban, hol perzsel a napsugár, éget a szenvedély, tombol az érzelem: ott az 
egykori arab kalifák kéjlakában éli elpusztíthatatlan életét. Felébred emlékeze-
temben a cyprusnak poétikus, de szomorú története; Zoraya, a csodaszép sul-
tana regénye. A kis cypruság minden levélkéje egy-egy Abencerrajeról, azoknak 
ártatlan véréről beszél; a kis ág a gonosz Gomezról, a Zegris család ördögé-
ről regél. 

Az Alhambra díszkertjéből, a spanyol Granada paradicsomából hoztam 
magammal a kis ágat ; ott törtem le a szép sultana cyprusfájáról, kinek történe-
tét érzelmes szívű sennoriták már annyiszor megsiratták. 

Az Alhambra mögött emelkedik a mór királyok egykori nyaralója, a Gene-
ralife. Karcsú, tornyos épületeiről azt hinné az ember, hogy kolostor. Pedig 
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kéjlak, a melybe egykor a kéjnek és gyönyörűségnek nem volt szabad belépnie 
s a melyben később lánczokkal, vastag falakkal és őrtornyokkal tartották fogva 
a mámort s a szenvedélyt. 

Achmed granadai királynak — egy évezreddel ezelőtt — fia született. A 
csillagjósok fényes jövőt jósoltak a trónörökösnek. Hatalma nagy leszen, a Pró-
féta vallását ki fogja terjeszteni egész a Pyreneusokig. Bölcsességét irigyelni 
fogják a legbölcsebb arabok, mert ő „tökéletes" lesz, Al-Kamel. Jövőjének ra-
gyogó napját csak egy felhő fogja elsötétíteni, a szerelem. Nem tudni, mikor 
jön; nem tudni, honnan jön, de trónusába fog kerülni. Ezt olvasták a csillagok-
ból. Vigasztalására a tépelődő királynak hozzátették, hogy ha ifjú korában el 
tudja kerülni a veszedelmet, a felhő szertefoszlik, mielőtt a nap közelébe juthatna. 

A hatalmas kalifa soká tépelődött, soká gondolkozott. Kezében élet és 
halál, de a szívnek ő sem parancsolhat. Határozott. Fiát elzárja a világ elől; elrejti 
a nőnép árnyéka elől is. Ezért építtette a Generalifet, ezt a ragyogó kastélyt, 
melyben a természet minden gyönyörűsége, a művészet minden remeke, a ké-
nyelem és jólét minden porczikája meglegyen, csak a szerelem legyen száműzött. 
Fényt és pompát árasztott a palota Al-Kamel körül, meg volt mindene, mit 
kívánt, csak nőt ne ismerjen meg. Anyjának dajkájára nem emlékezett, más nőt 
képben sem látott. Vigyorgó fekete rabszolgák szolgálták ki s egy bölcs arab, 
az ősz Eben Banabben volt tanítója és játszótársa. így növekedett tudományban 
és bölcsességben Al-Kamel, míg végre megjött az ideje a bimbófeslésnek, a 
rózsanyílásnak. Al-Kamel megismerte a szerelmet; Eben Banabben fejét vesz-
tette el, ő csak a szívét adta cserébe. 

így épült fel a Generalife. Pompás űt vezet a vakító fehéren fénylő pa-
lotához. A levegő csendes, csupa virágillattal telített s csak néha-néha ragadja 
meg az illatot a szellő csöndes áramlata. A napsugár, mely lenn a völgyben 
vagy chinatok domboldalán még perzsel, itt a hegyen a hűs levegőn veszít ere-
jéből, többé nem éget, hanem csodás fényével bevonja a csalitokat és bokrokat, 
a famagasságú leandereket és abutilon harasztokat, a kerti dísznövények és vad-
virágok ismeretlen alakjait. Oly üde itt a levegő s oly kedves minden. A szív 
elábrándoz, a gondolat az emlékezés világába téved. Csak a pajzánul tovasikló 
csermelyek csacsogása vagy vidáman futkosó patakok hangja, zaja vagy harso-
gása akasztja meg elmélyedésünket. Mint a pajkos, vidáman ugrándozó gyer-
mekek játéklármájára sem haragszik az, a ki szereti a gyermekeket, oly jól esik 
azoknak a jobbra-balra ugrándozó, egymást keresztül-kasul szelő patakoknak, 
vízeséseknek édes szavű moraja. A kis csalitok, törpékké alakított cyprusok, 
mint igénytelen buxusok hajolnak a csermely fölé, élvezve annak éltető nedű-
jét s mintegy megköszönve azt ; míg a sötétzöld narancsfák, thujafák és cyprus-
fák egész méltósággal tekintenek le a pajzán gyermekekre. 
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Magának a palotának belső szépségéből semmi sem maradt fönn. Csak 
romjai az egykori pompának. Maradványok a gyönyörű arabeszkekből, melyeket 
a mohó, a kapzsi angolok kaparó kése elől még meg lehetett menteni. Mert 
az? angoloknak valóságos sportja az Alhambra felkeresése meleg nyári hóna-
pokban. A Sierra Nevada örökös hófödte ormai kellemes hűssé teszik itt, míg 
odalenn kiállhatatlan a forróság. És valóságos mániájuk egy darab vakolatot, 
egy nyaláb füvet, virágot vinni ez emlékezetes helyről. A tornáczok, erkélyek, 
szobák mitsem mutatnak. Nevezetesnek mondható kis kápolnája s ezen túl 
egy-két nagyobb terem, melyekben a Generalife régi birtokosainak arczképei 
vannak kifüggesztve, köztük Boabdil, a szép sultana királyi férje. E termekben 
lakott egykoron a halhatatlan Ximenes. Itt keresett gyógyulást az üde friss 
levegőn. S akit Avicenna receptjeit másoló tudós orvosok nem tudtak meg-
gyógyítani, azt meggyógyította itt egy nyolczvan éves öreg asszony, saját maga 
készítette gyógyszereivel. 

Valóban szépek és meglepőek a Generalife udvarai, vagy mondhatnók 
kertjei. Ezek terasseképen egymás felett emelkednek. Tavak és szökőkútak, dús 
növényzet és színes kavicscsal mozaikszerűen kirakott utak váltakoznak egy-
mással. Különösen szépen tenyész a myrtus és a cyprus. Igaz, hogy a müker-
tészet megnyomorítja ezeket is, négyszög, gömb és mindenféle alakba erősza-
kolja, de a mit szabadon hagyott az emlék és a kegyelet, az annál pompásabb. 
Ilyen az a nagy cyprus, mely még az arab időkből maradt fönn s amelybe a 
keresztény uralom kezdetén akáczot oltottak. Siinbolum ez, a régi vallás helyén 
virul az uj vallás virága. És ilyen az a másik, amelyiknek egész története van, 
a sultana cyprusfája. 

Boabdilnak, a kicsiny, de hatalomban és akaratban annál nagyobb 
embernek, a granadai mór királynak fogságába került egy gyönyörű keresztény 
leány. Azok közül a parázsszemű, olajbarna színű, kékbe játszó feketehajú, 
szenvedélyes spanyol leányok közül való volt, kik még Andalúziában sincsenek 
nagy számmal. Boabdilt elbájolta a leány szépsége. Nem lökte durva kézzel 
háremébe, mint annyi más keresztény rableányt, hanem megkérte kezét. A nagy 
úr a szegény rableány kezét! És Zorayából sultana lett. Királynő, kinek tekintete 
is parancs volt; szavának nem állhatott ellen senki. Boabdil nagyon szerette. 
Valósággal imádta. Elnevezte Elchiconak, piczinykének, Abunak, Abdallahnak s 
megtett érette mindent, mit csak megkívánt. 

De Zoraya boldogsága nem lehetett állandó. A gonoszság, az ármány 
szőni kezdte a hálót s az aranyos bogárnak bele kellett kerülnie, hogy maga 
után csalja azokat is, kiknek készült a háló. 

A király udvarában két lovagcsalád versengett egymással a hatalomért. 
Kiolthatatlan gyűlölettel és szenvenvedélylyel törtek egymásra. Az Abencerrajeok 
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és Zegrisek voltak ezek. Abencerrajeok túlsúlyra vergődtek, a szép sultana is 
jobban kedvelte őket, mint a Zegriseket. Ez pedig nagy sor volt, mert a királyné 
szava Boabdil szava volt; szent volt a mór király előtt, mint a Korán surája. 

Jól látta mindezt Gómez il pérfido, a Zegrisek álnok családtagja s méltán 
tarthatott tőle, hogy minden befolyásukat elveszthetik, ha az Abencerrajeok a 
sultana rokonszenvét kellőképen kihasználják. Gomez tehát a legvégsőre szánta 
el magát. Ha fel tudja ébreszteni Boabdil szívében a „zöldszemü szörnyeteget", 
a féltékenységet, ügyük meg van mentve. Azt hazudta a féltékeny királynak, 
hogy a csodaszép Zoraya a Generalife nagy cyprusfája alatt egy Abencerrajeval 
bizalmasan beszélgetett. Ö látta saját szemeivel. Mint hűséges szolgája urának, 
nem tarthatta magában a titkot, mely gyalázatot hoz a granadai nagy úrra. 

Boabdil a lesújtó hír hallatára elszédült. Hát Zoraya hűtelen? Zoraya, 
kinek arcza pirosabb, mint a damascusi rózsa, szeme csillogóbb, mint Darfur 
őzikéjéé, haja hullámosabb a pálmalevélnél s a ringó tó vizénél, Zoraya hűtlen? 
De ki a csábító ? Nem tudni. Annyi bizonyos, hogy Abencerraje. Meg kell halnia 
minden Abencerrajenak! De nagy ur, hatalmas kalifa, királya Granadának, 
hiszen harinincznégyen vannak, egyik nagyobb hős mint a másik, éppen most 
tértek haza diadalról harmincz levágott koponyát hozva magukkal, talán mégis . . . ? 
Nincs kegyelem, meg kell halnia mindnyájának! Álnok Gomez jól dolgoztál. 
Meg lehetsz elégedve az eredménynyel. A „zöldszemü szörnyeteg" vérre szomjú-
hozik, csak Zorayának nem ontja vérét; nem, nem tudná megtenni, de bűn-
hődnie kell neki is. 

Magához rendelte őket az Alhambrába kihallgatás czíinén. Egyenkint léptek 
be az oroszlán-udvarból egy díszes terembe. Az első volt Albencarracx. Amint 
belépett, befogták száját s ledöfték. A második Halcinhamad, kire legjobban 
gyanakodott a mór király, szintén így veszett el. És így sorban mind a harmincz-
négy. A hely, ahol a kivégzés történt, egy kerek medencze szökőkúttal. Sötét-
vörös foltok takarják egyik oldalát, úgy mondják, hogy a kivégzettek vérétől 
maradt oly piros. Valami borzalom fut végig az emberen, midőn rálép a helyre, 
hol harmincznégy ártatlan vére ömlött egy gonoszért. A szép sultana pedig 
börtönbe került. Boabdil többé nem hitt szavának. Szerette még mindig, de 
büszkesége legyőzte szerelmét. 

Egy másik verzió szerint az Abencerrajeok közül néhány megmenekült, 
midőn Boabdil apródjától megtudták, mi történik odabenn testvéreikkel. Lázas 
sietséggel rohantak haza, megfújták Anafil tárogatóját, s hadseregükkel az Alhamb-
rába törve, ötszáz Zegrist öltek meg. így vettek vérbosszút testvéreik kiömlött 
véreiért. Gomez is elvette méltó jutalmát. A keresztény lovagok berontva a 
városba, kiszabadították börtönéből Zorayát és Gomezt megölték, mert bűnét 
bevallotta. 



136 

Ez a nagy cyprusfa története. Századok óta él a szép fa, egy oldala már 
kiszáradt, de mintha élete elpusztíthatatlan volna. Hány ezer és millió ember 
látogatta meg azóta és mindenki visz belőle legalább egy kis ágat s a cyprusfa 
győzi a fosztogatást. Úgy mondják, hogy akinek csak egy kis levelecskéje is van 
a sultana cyprusfájából, az mentve van minden féltékenységtől s az lebilincseli 
magának azt, kit szeret. Én ugyan nem hiszek benne, de ha valaki azt gondolja, 
hogy segít rajta egy cypruslevél, ugy azt tőle meg nem tagadom. 

I 
I 
I I • 
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alenciától kezdve utunk valóságos vágtatás volt. Czélunkat elértük, 
feladatunkat teljesítettük. A mi az érdeklődés erejével hatott, azt 
megláttuk; s a mit tanulmányaink kiegészítése czéljából látni akar-
tunk, azt szemtöl-szembe tanulmányoztuk. Futólagosan megtekinteni 

még azt a néhány helyet, mely útirányunkba esik s a hosszú fáradság után meg-
pihenni, ez volt összes vágyunk. 

Valenciáig megkínzott az átkozott forróság és a sok vasúti mizéria, azon-
túl megenyhültek kínjaink. Andalúzia egyhangúságát Castilia változatossága és 
Catalonia üdesége váltotta fel. Csak itt látja az ember, micsoda ellentétek országa 
ez a spanyolföld. Itt csupa termékenység, élet és gyönyör; pazar déli vegetáczió, 
mely oly dús, oly buja, hogy szinte émelyít. Csupa narancs és fügefa, olajfa és 
pompázó czitrom; nagyszemű szőlő, édesebb az ambróziánál; rózsaszínű bor, 
mámorítóbb és tüzesebb minden szenvedélynél. Meg nem kopott emléke annak 
a páratlan arab agrikulturának, mely paradicsommá varázsolta ezt a vidéket. 
Büszke is ez a nép a maga földjére, mert ez a föld látott legtöbb vesze-
delmet, legtöbb népet, legtöbb vereséget és diadalmat. Sehol annyi várrom, mint 
errefelé; mindmegannyi emléke a mult küzdelmeinek. Pazar is ez a nép, mert 
bővelkedik a javakban. De csapások is érik nem ritkán. És ekkor oly erővel, 
hogy éhezik a gazdag is. Egyszer a természet akkora termékenységgel lép föl, 
hogy nem tudják értékesíteni gabonájukat, gyümölcsüket; máskor semmi, de 
semmi sem terem. 

Csupa gyönyörűség végigszáguldani e Kánaánon, míg kelet felől az 
oczeán friss, üdítő levegője megenyhíti, meggyógyítja a lihegő tüdőt. S a midőn 
Barcelonában megállapodunk, már csak mérsékelten meleg a tengerhűsítette 
déli levegő. 



138 

Barcelona igen tekintélyes város, bár valami nagy nevezetességekkel nem 
rendelkezik. Elegáns úri város, pompás utakkal, terekkel, délszaki gondozott 
növényzettel. Különösen kellemes a tengerparti sétánya Koluinbusnak hatalmas 
szobrával. Színháza egyike a legnagyobbaknak, mert négyezer embert fogad be, 
kik tizenkét perez alatt tolongás nélkül kimehetnek. Legélénkebb utczája a 
Rainbla. Ennek az élete, kivált éjjel, nagyon is hasonló a párisi boulevardok 
életéhez. Ugyanaz a változatosság, kaleidoskop, sőt még kevesebb válaszfallal, 
mint ott. Itt mindenki egyforma, a demokratikus világ igazi példaképe; amint-
hogy Spanyolországban, mint láttuk, ez a dicséretes tulajdonság egyetemes. 
Azonfölül a mi Párisra emlékeztet az, hogy itt az intelligenczia teljesen modern 
párisi. Az az egyszerű, de épp oly gondozott spanyol nöfrizura itt már egészen 
párisi divatává alakul s párisi kalap alól kandikál ki a régi spanyol mantilla 
helyett, mely egyébként délen is már veszít régi általános használatából. Az urak 
is franczia gavallérok, csak itt-ott tűnik föl egy-egy jellegzetes széles karimájú 
spanyol kalap. Itt már a franczia meg az olasz szó is gyakrabban felhangzik, 
de a hogy egyszer Perpignant elhagytuk, többé spanyol szót nem hallottunk. 
Isten hozzádot mondottunk ennek az érdekes országnak, mely megkínozza az 
utast, kiüríti zsebeit, de a mije van, azt legalább szívesen megmutatja; nem 
úgy mint a németség, mely minden haszontalan ködarabjáért márkákat akar 
bezsebelni. Jól esett visszagondolni a helyekre, hol kegyetlen katholikus ural-
kodók, büszke és hős spanyol grandok, pöffeszkedő és kéjelgő kalifák, ragyogó 
sultánák szellemével társalogtunk; hol ragyogó szemű sennorák és sennoriták szép-
ségében s ruganyos bikaviadorok káprázatos ügyességében gyönyörködtünk. S a 
midőn a gyárvárosok gomolygó füstje elborította még a látóhatárt is ez ország 
felé, szinte fájdalmas érzelemmel mondtunk végbúcsút az álmok és a költészet 
e páratlan országának. 

Nem találtunk egyhamar helyet, mely lebilincselte volna érdeklődésünket. 
Marseille kikötője egy tengerészt napokon át leköthet látványosságaival; Lyon 
egy kereskedőt vagy iparost nagyszerű selyemgyáraival, de mit érdekli ez a 
lateinert? Mit érdekel az, hogy ha mindjárt második nagy városa is Fran-
cziaországnak ? Az iparos és kereskedő nagyvárosokról az ember egy képet szerez 
és ezt tartja meg sablonnak. Igaza is van. Lényegében mind egyforma, legyen a 
neve Bordeaux, vagy Lyon, Toulon, vagy Orleans. 

Mind jobban és jobban közeledtünk a fenséges panorámához, melynek 
nincs párja a continensen, a szép Svájczhoz. Lyontól egész Genfig az út folyton 
emelkedik, hogy jó magasra kerüljön a tenger színe fölé, melyről le sem fog 
igen ereszkedni egész Bécsig. Dús koronájú és kopár hegyeken keresztül 
bujkálunk félelmetes alagutakon, de melyek itt még csak szoktatóul szolgálnak 
az odább következő még félelmetesebbekhez. Tavak és vízesések szórakoztatják 



139 

szemeinket s mintegy csalogatnak, mintegy izleltetőt nyújtanak a fényes lakomá-
ból, melyekhez nemsokára hozzáülhetünk. 

S valóban káprázatos is a kép, mely elénk tárul Genfben. Csakis ily ter-
mészeti szépségek tudják még ébren tartani agyonfáradt idegeinket és lelkünket. 

Bent a kristálytiszta tó vizében, mely gyönyörű kék, mint a fölötte elte-
rülő égboltozat, tükröződik vissza a sok-sok kis város vagy község, mely partjain 
épült. Közepén sajkák, hajók és vitorlás csolnakok rengenek, szelíden, dalla-
mosan, ábrándosan; körülötte és a távolban magasra törő havasok pihennek; 
ősz fejüket, mely évezredes hótól ősz, meg nem billentik, mintha megannyian 
elátkozott nagykirályok volnának, kiknek szive már nem dobog, vére nem 
háborog, kik megpihentek akkoron, midőn a természet borzasztó forrongásában 
ide tolta, ide szorította, ide átkozta őket időtlen-időkig. 

A város, mely ott fekszik, a hol a Rhone a tóba torkollik, Svájcznak leg-
szebb és legkedvesebb városa. Csupa tisztaság és gyönyörűség. Nem hiába 
franczia Svájczban vagyunk, de hangzik is a franczia szó mindenfelé. Kivált 
régebben, midőn még az a sok-sok politikai menekült nem tette oly kozmopoli-
tává. Erősen kálvinista a nép. Még erősen ragaszkodik a nagy reformátorhoz, 
ki valóságos börtönné, siralomvölgygyé tette ezt a vidámságra predestinált várost. 
Az az indokolatlan ridegség immár csak az emlékezeté, de azért Genf még ma 
is protestáns Róma. A város, a természet páratlan szépsége vonzotta ide a fáj-
dalmában világjáró anyát, a mi Nagyasszonyunkat, Erzsébet királynét, mig egy 
erkölcsi chimera, a leggonoszabb kéz ki nem oltotta a legjobb sziv életét. Emlék 
őrzi emlékét a szörnytettnek ; átok hangzik minden ajkról, mely mellette elhalad ; 
fájdalom kél minden szívben, mely a martirasszonyra gondol. 

Elhagyva Genfet, nemsokára a legkedvesebb, a legregényesebb tó partjain 
vagyunk. Itt a vierwaldstátti tő partján Luzern, fölötte a nagy magasban Eigi 

Ez már nem olyan határozott alakú tó, mint a Genfi, melynek formája 
sarló. Ez a rakonczátlan gyermek ide-oda mozog, hajlong, kanyarog, bujkál, 
völgyeket vág, hegyfokokat nyaldos körül, csupa eredetiség és regényesség. 
Ezért fűzte ehhez a néphagyomány a nagy regehős Teli Vilmos szereplését is, 
ehhez a regényes és kalandokra kivált alkalmas tópartokhoz. Alig haladhat valaki 
néhány lépést a tó mentén a nélkül, hogy ujabb és ujabb Teli-emlékbe ne bot-
lanék. A kegyelet megőrizte a nagy hős emlékét, de nagy vonásokban; a2 üzleti 
szellem, megteremtette azt a sok ezer helyet, melyet hozzá fűz, hogy az utast 
legyen hová vezetnie, minél többször és minél fárasztóbb helyeken. Ez a túl-
élelmes nép nagyon jól tud bánni a kegyeletes emlékekkel. Kenyeréhez tartozik. 

Még egy harmadik tó nyújtott gyönyört felséges partvidékével, a zürichi. 
Talán nincs pontja Svájcznak, melyhez régebbi emlékek fűződnének, mint ehhez. 
Az ősember már itt is lakott. Alig van néhány hely Európában, melyen az ős, 
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természetesen megvédett lakóhelymaradványokat találnánk, de e kevés közt 
ott van Zürich. Czölöpépítinényei, az az ősfészke az ősembernek, világhírűvé tet-
ték. Környéke csupa nyaraló, község. Maga Zürich a legjobb nevű városa Svájcz-
nak. A tudomány és művészet góczpontja. Népe legműveltebb itt s a legművel-
tebbek közé tartozik az egész világon. 

Utunk Tirol vadregényes vidékén vezetett tova. Jóval megkapóbb, jóval 
vadabb s éppen ezért szebb, mint német Svájcznak tegnagyobb része. Az em-
ber egyik csodálkozásból a másikba esik. Meredek hegyoldalokon robog tova a 
vonat, melyet örökké mos a zápor s a melyet csak a legnagyobb munka s a 
legéberebb gond tud jól megkötni s megkötve tartani. De azért az ember úgy 
érzi magát, mintha fogságban volna, mert nem lát egyebet, mint hegyet és eget 
s ha köd vagy felhő ereszkedik széjjel, egyikét sem látja, csak az a jó, hogy 
ez itt hirtelen jő s hirtelen megy. S a midőn Klagenfurt, Marburg, Gráz elma-
radt mögöttem s a midőn a bájos Seinmeringen leereszkedve Bécsbe értem, 
valami jóleső nyugtalanság fogta el lelkemet, közeledtem hazám határához. 
Végre ezt is elértem. Itthon voltam újra. 

A boldogságnak, az önmegelégedésriek olyan érzelme ez, melyért magáért 
érdemes útra kelni. A visszatérő vándormadár boldogsága ez, mely bántatlanul 
lelte meg régi fészkét. Az ember érzi, hogy valahogy megnövekedett. Könnyen 
felejti a bajt, szenvedést és fáradságot. Erőt vett, mint Anteusz, az édes haza 
földjétől már akkor, midőn először lépett reá hosszú idő után. Mintha pihenőre 
sem volna szüksége, úgy érzi magát. Fáradhatatlan mindannak elbeszélésében, 
mit látott és mit tapasztalt. És közvetlenül beszél el mindent; otthonosan és 
bizalmasan olyan részleteket is, melyek nagyon érdekesek és talán nagyon fon-
tosak is a tapasztaltak végeredményének kifejtésére nézve, de a melyeket papírra 
vetnie bajos, ha nem lehetetlen. Mert a mit a nagy nyilvánosság elé is mer 
bocsátani, azt már kothurnusban írja meg az ember. A nagy tanulság még is 
csak az utóbbi. Illúziói egy részben szétfoszlottak, más részben megnövekedtek. 
De a szertefoszlókban is meg tudja pillantani a szépet, a megkapót. S bárha 
fülében újra meg újra megcsendül a da l : „Messze jártam, másutt is volt jó 
dolgom, — De a szivem csak azt mondja jobb otthon", lelkében megmarad a 
leküzdhetetlen vágy, hogy újra meg újra vándorbotot fogjon kézbe, mert illú-
zióknak rabja az ember. 
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