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A JUBILÁLÓ ESCORIAL

A spanyolok szívesen nevezik történelmi múltjuk fénykorát, a XVI.
és XVII. századot Siglo de oronak, azaz aranykorszaknak. Vannak, akik
csak a XVI. századra értik ezt, mert a nemzeti lelkesedés sohasem lán
golt oly tündöklően; mint ekkor. Az egész század ragyogó felemelkedés
volt, amelyben az árnyéknak: még semmi jele sem mutatkozott. V. Károly
és II. Fülöp, a spanyol nagyhatalom alapítóinak korszaka ez, hősei pedig
Fernando de Herrera. Luis de Léon, a misztikusok, Lope de Vega és .fl

századot lezáró Cervantes.
A spanyol felemelkedés első századában épült az Escorial is, II. Fülöp

álomnalotája, amely az ország vallási, irodalmi, művészetí, g.azdaságiés
szociálís erőinek foglalatát nyújtja a hatalmas épületcsoport szímboliká
ján keresztül.

Nem csoda tehát, ha a palota 400 éves jubileuma alkalmából a meg
emlékezések egész sora jelenik meg világszerte a könyvpiacon és a folyó
iratok hasábjain.

V. Károly 1555 október 25-én lemondott Németalföldről és Olaszor
szágról Ha javára, majd a következő év első napjaiban Spanyolországról
és a tengerentúli bírtokokról is. 1558 szeritember 21-én, miután a San
Yuste nevű kolostorban több évi visszavonulás után .az örökkévalóságra
felkészült, csendesen elhunyt. Fia II. Fülöp, a soanvol világhatalom másik
oszlonos tagja. anvai ágról az ún. katolikus királyoktól származik, atyai
részről pediz r. Miksa császár és Széo Fülöp vére folyt ereiben, tehát fé
lig német, félig soanyoleredetű. Érdekes, bármennyire azonosult is a
spanyol nép lelkével, ezt csak egy irányban tudta kifeiezni éspedig mint a
spanyol idealizmus hordozója. A soanvolok realizmusából kevés volt ben
ne. Pedig hát rendíthetetlen nvucalma, sztoikus ezvkedvűséze, mélv Wl]

Iásossáza, hajlama a misztikus istenélményre,az unitás catholicáért vívott
szívós küzdelme, tiszta spanyol örökség. Ez hozta őt oly közel spanyol
alattvalóinak szívéhez.

Mint uralkodó Fülöp mindig a Ieaiobbat akarta. Hogy V. Károly óri
ási birodalmát snanvol elvek szerínt igyekezett kormányozni s ,evvel .a
Németalföldek elsz-ikadását siettette, neveltetésének volt a következmé
nye. A tengerentúli nemesérc-behozatal [elentőséaét közrrazdaségí szem
pontból nem ismer-te uzvan fel, de ez nemcsak az ő hibája volt. Amint
honv az sem kizárólag Fülön hibája, és nem is ezvedül angliai Erzsébet
érdeme, hogy a Nazv Arrnádia exnediciója nem sikerült és ezáltal Spa
nyolország tengeri és kereskedelmi fölénye megrendült.

Fia Don Carlos - ma már tudjuk ezt - fogvatékoa elméjű volt. és
apja életére tört, midőn a forrongó németalföldi rendék élére akart állni.

És az inkvizició? Mennvigáncs érte emiatt! Pedig a legújabb kuta
tások kimutatták, hogy kérlelhetetlen szizorával, amellyel nemzeti önvé
delemből a készülődő vallásoolitikai forradalmat elnyomta, hazáját évti
zedes vallásháborúk nvomorától kímélte meg. Sőt ma már az is tudott
dolog, hogy azok a vádak,amelveket Eurónaszerte írásban és élőszóval

teriesztettek. halálos vellensézétől Orániai Vilmostól származtak és egy
céltudatos vilázoropazanda eszközei voltak. A mai levéltári kutatás azt
állapítja meg. hogy Fülöp élete a valóságban népének és egy eszmének
önzetlen szolzálata volt. Mint ember szerénv volt és igénvtelen, a luxus
és jólét minden kínövéset helytelenítette. Udvara kevés vidám ünnepeéget
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látott. Egy olasz diplomata ezeket írja keserűen: "in questa corte non e
alcuno passatempo e il freddo come il ghiaccio" (ebben .az udvarban nincs
semmi szórakozás és olyan hideg, mint oa jég). Uralkodói kötelességét a
legnagyobb lelkiismeretességgel végezte. 40 éven keresztül szigorú napi
rendet tartott. Elolvasott minden jelentést, minden okmányt, a legfonto
sabbtól a legjelentéktelenebb papirosig, Ezeket ellátta sajátkezű észreve....
teleivel, sőt még a stiláris és helyesírási hibákat is megjelölte. A hősies

kötelességteljesítéssel fejlett igazságszeretet párosult benne. Nem volt te
kintettel előkelő szárrnazásra, utáita a hazugságot és képmutatást. Ha
lelkiismerete valamit jónak látott, kérlelhetetlenül keresztülvitte akaratát,
a bűnöst pedig, bárki lett légyen az, szigorúan megbüntette. Óvatos volt,
döntések előtt sokat töprengett. Lelki életét semmi sem jellemzi jobban
mint az Escorial. Ez a palota, amely zárda, templom, panteon, múzeum,
kutatóintézet volt egyszerre, sok alkalmat nyújtott az uralkodónak a visz
szavonulásra. Elsősorbana vallásos életének kialakításahoz szükséges nyu
galmat biztosította, azután munkalehetöséget nyújtott a nehéz kormány
zati teendők elvégzésére, végül pedig rnéltó temetkezési helyet terem
tett vele a spanyol királyok számára.

Az a hideg nyugalom kifelé és nemes pompa befelé, amelyet a misz
tíkus elmélyedés, a tudományok és művészetek ápolása megkivánt, valami
szent és tiszteletreméltó jelleget kölcsönzött a lelkiismeretes, igazságos és
kötelességtudó király munka és pihenőhelvének.

Igy kap az Escorial épülete fokozatosan szimbolikus értelmet a spa
nyol nép lelkében mint a XVI. századbeli Spanyolország reprezentatív
emlékműve és mint a spanyol népi jellem külső és belső nazvságának ki
fejezése, Ezt a kortársak közül egészében és részleteiben mélyen átérezni
es átélni csakis az alapító II. Fülöp tudta.

Az Escorial-gondolat ,kifejlődése

A spanyol csapatok 1557-ben augusztus ID-én Saint-Quentin közelé
ben fényes győzelmet arattak a franciákon. E napon a k.atolikus naptár
ban a spanyol származású szerit Lőrinc ernléket ünneplik. A mélven val
lásos Fülöp előtt az összefűzzés világos volt: a spanyplok győzelmüket

nemzeti szeritjüknek köszönhetik.
Szerit Lőrincnek azonhan eddig se temploma se kolostora nem volt

honi földön. A királyi hála legelemibb kötelessége tehát ennek eleget
tenni. S ezzel megszületett az Escorial-gondolat a maga legegyszerűbb for
májában: "építsünk egy szentélyt .a .szent tiszteletére spanyol földön,
amelynek neve legyen: San Lorenzo de la Victoria."

A hol és hogyan azonhan még nem öltött testet és fog~'ldalomról se
volt még szó, inkább csak szilárd elhatározásról. amelynek alapzondolata
később elmélyült és kitágult. (Legendás elemek sem hiányoznak. Saint
Quentin ostroma alkalmából mindenképpen ágyútűz alá kellett venni a
várfalha beépített és Szent Lőrinc tiszteletére emelt kis kolostort. A szent
ségtörő cselekedet kiengesztelésére a királvelhatározta, hogy Spanvolor
szagban egy sokkal szebb otthont fog' emelni a szerit tiszteletére. Minder
ről azonhan az alapító oklevél mitsem tud.)

Új tartalmat nyert az Escorial V. Károly végső akaratával. Fiának
és utódainak kötelességévé tette, hogy a spanyol Habsburg családnak mél
tó temetkező helyet, dinasztikus panteont emeljenek, ahol apák. fiúk és
unokák néma közösségben várhassák a feltámadás napját. Az élőknek pe
dig kötelességévé tette, hogy a halottakról időnkint megemlékezzenek. A
gyászmisék ezreit mondották el a család elhunyt tagjaiért. De hol lehetne
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ezeket méltóbban elmondani, mint egy külön erre a célra épített szentélv
ben, ahol ezerzetesek végeznék e szép feladatot! így lett II. Fülöp a csalá
di koporsók gyűjtője, (Mária magyar királyné, II. Lajos özvegye is .az
Escorialban fekszik.) 1586-ban a bazilika és az alatta levő kripta elkészült.
A király sajátkezűleg készített liturgikus naptára jelezte az elhalálozás!
napokat, az előírásokat, hogya burgund-spanyol protokoll milyen külső

ségei mellett kell az egyes gyászünnepségeket megülni.
Hogy a panteon a maga idejében hogyan festett,azt nem tudjuk,

mert a maí alarkját IV. Fülöp-től k.apta, akí azt az alapító szellemével el
lentétben erősen barokkizálta.

II. Fülöp kedvenc-gondolata hovatovább éjszakáinak titkos szenve
délye lett. Vajon milyen elérhetetlennek gondolt kívánságokat akart Fü
löp még kifejezni általa és vele? Nem akart-e az egész világ előtt egy
bátor hitvallást tenni? A gránittömbök ezrei nem szándékeztak-e akaratá
nak és érzületének tartós emléktáblái, illetve az örök Spanyolország jel
képe lenni?

Igen, a fegyveres győzelem ésa halotti őrség gondolata mellett más
is felmerült a király lelkében. És ez a tridenti hitvallás és ellenreformá
tori tiltakozás vágya lehetett. Mindennek, amit a hitújítók elvetettek, te
hát szerzetesi élet, szentségek, dogmák, ezentek és ereklyék tisztelete,
szimbolika és liturgia, mindennek .az Escorialban bíztos menedékre kel
lett találnia. Az Escorial krónikaírója Fray José Sigüenza nem ok nélkül
hangsúlyozza, hogy az Escorial alapkövét ugyanabban az évben, ugyan
abban a hónapban rakták le, amelyben a tridenti zsinat zárógyűléseit

tartották.
A transzcendentális célok mellett II. Fülön nem téveszti szem elől az

evilági szükségleteket sem. Az Escorial-gondolat rendkívül tágítható va
lami, nem hiába terművészet az architektura, A külőnböző óhajok és vá
gyak surlódás nélkül szabadon érvényesülhetnek benne. így a győzedelmi
emlékműn, a családi panteonon és a tridenti hitvallás merrtsvárán kívül
hadd bontakozzék ki benne a spanyol Álcazar eszméje is. A sala. és saleta,
az antecámara és antecamarilla elhelyezését térbelileg ebben a palotában
lehetett igazán nagy arányokban kiépíteni. A király merrközeltthetetlensé
gét, amely a zord vidék kiválasztásában és az épület felénítésében is meg
nyilvánult, itt szinte eszményi módon sikerült mezvalósítani, Fülöp szí
vesen időzik az Escorialban a sátoros ünnenek heteiben, ahol az egyetlen
lénynek, aki felette áll, méltó módon fejezheti ki hódolatát. Itt nem za
varják ,a követek, itt nincsenek kihallgatások. így válik az Escorial a ki
rályi elkülönülés fellegvárává. Betegségek, sorscsapások, csalódások e ter
mekben mélyülnek el emberkerüléssé és vílágmegvetéssé.

Az Escorial célkitűzései közé tartozik továbbá az enciklopédikus jel
legű Summa Theologiae földi megtestesítése. Fülöp Spanyolországa a to
mista renaissance hazája volt. E törekvéseknek Opus magnum-ja Cano
Menyhért teológiai ismeretformálásainak krltíkai összefoglalása. Egy ilyen
Cano szellemében, művelt, laikusoknak szerkesztett, de kulturális és vilá
gi síkon mozgó Summa lebegett Fülöp szemei előtt, amidőn az Escorial
falai a magasba kezdtek emelkedni. Ezt a célt szelgálták a világhírű és 'a
Vatikán gyűjteményeit is messze felülmúló múzeumok és pedig: könyv-,
oklevél-, kézirat-, térkép- és alaprajzzyűjtemény, planetaríumok, termé
szetrajzi preparátumok, az Óvilág emlékeinek képei és végül kémiai labo
ratóriumok. A kollégium tanárai között kellett lenniök a régi és modern
nyelvek legjobb szakembereinek, az archeológia, történelem, földrajz, ké
mia és csillagászat professzorainak.
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A tomista Summa gondolatával való kacérkodás nem játékos ötlet,
hanem hosszas mérlegelés eredménye. A Summa összefoglaló jellege a
spanyol szellemiség fellegvárát jelentő Escorialban új életre kelt. Jellemző

vonásai: meglepő egyszerűség, előkelő céltudatosság, áttekinthető kollek
tiv-szellem kifelé és szerves tagozódás befelé. Az Escorialról ugyanazt le
hetne elmondani, ami Aquinói Tamás szellemiségére áll: minél jobban
szemlélem a részletet, annál inkább csodálom az egész szerkezetét. A
spanyol ezt így fejezi ki: Fuente de todas las ciencias, tehát az összes
tudományok forrása legyen ez a királyi kutatóíntézet, Ne felejtsük el azt
sem, hogy az Escorialnak megvolt .a szociális és gazdasági jelentősége.

San Lorenzo közössége felöleli nemcsak a kolostor szerzeteseit, hanem az
elemi iskola gyerkőceit. a kollégium nagy diákjait,a palota személvzetét
és ha jelen van, a királyi családot kíséretével együtt. Ez a közösség az
alapító elgondolása szerint szigorúan önellátó. A palota körül gazdasági
üzemek Iétesülnek. amelyek gabonával, állatokkal, tejjel, gyümölccsel,
zöldséggel. halakkal látják el a bennlakókat. Hivatásuk, hogy az ellátás
mellett az agrártudomány Iegújabb felfedezéseinek mintatelepei legyenek.
beleszámítva a különböző öntöző eljárásokat is. Külön szcrenet szánt a
virágkultusznak. A mai kavicsos déli homlokzat előtt valamikor hatalmas
kertek terültek el. Különősen a szezfűkultúrák voltak híresek. A ker
tészek nemcsak az összes spanyol dísznövényeket tenyésztették. hanem
Peru és Mexico exotíkus virágfajtáit is. A szökőkutak százai ocdig a vi
rágágyak között egy keleti szőnveg benyomását keltették .a látogatóban
ha az emeleti ablakokból kitekintett.

Végül nem lehet figyelmen kívül hagyni az épülettömb külső alakját,
amely egy hatalmas rostélyhoz hasonlított fogantyúval együtt. "Szent Lő

rinc tüzes rostélva." 206 méter hosszú, 161 méter széles és négy tornya,
2673 ablaka, 1200 ajtaja és 86 lépcsője van. Folyosóinak hossza 160 kilo
méter. A spanyol késői renaissance e hatalmas .alkotása külön esztétikai
törvényeknek engedelmeskedik. A klasszikus szellemet utánozza, melvnek
lényeges jegyei: világosság, mértéktartás, összhang. Az északi népek és
a reformáció egyéniség kultuszával szemben a törvény és arány kötő

erejét hirdeti. A spanyol renaissance sehol se tündöklik oly fen:ség~el és
méltósáqgal, mint ebben az épületben. Nincsen renaissance-énítmény talán
egész Európában, ameIvanemes egyszerűséget így párosítaná az imno
záns nagyságpal és méltósázgal. A virágzó spanyol renaissance minden
szükséztelen, díszítő elemet levetett, hogy még halvánvan se emlékeztessen
a gótikára, a mór világra, avagy az ún. el pl.atersco formadús dekoráció
[ára, Hallgassuk csak meg- az Escorial krónikását, Ö ezeket mondja ér
telem szerint: zárt egység az egészben, arányos elosztás a részletekben
adja meg egy mű szépségét és az összhangot. Eszerint fenség és nagyság
(magestad y grandeza), tekintély és előkelőség (au.toruitui y nobleza), il
lem és dísz (decencia y decoro) három egymás között rokon, egvmást szo
rosan kiegészítő fog,alomcsoport, amelyre minden építeszi műizlés értéke
lését visszavezetni lehet.

Nemhiába José de Sigüenza tudta Fülöp után a legmélyebben át
érezni az Escorial szellemiséget.

Nagy épületeknek. amelyek nem mindennapi célok szolgálatában ál
lanak, rendszerint érdekes építkezési története van. E tekintetben az Es
corial sem kivétel.

A hely kdválasztásánál a királyi alapító akarata szerint az előföltéte

lek egész sorát kellett teljesíteni. Nem volt szabad túlságosan messze len
nie Madridtól, egészséges klírnával rendelkezzék, hogya nyár ne legyen
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nagyon meleg. Az is fontos volt, hogy a környék ne adjon alkalmat szó
rakozásra, de ne legyen nyomasztó lelki hatással sem a látogatóra. A
szakemberek bizottsága, akiknek a helyet meg kellett keresniök - né
hány orvos, építész és kőfaragó volt a tagja - nem könnyű feladat előtt

állott. Több mint egy évig bolyongott Madrid környékén, míg végre meg
találta azt, amit a király keresett. A Guadarrama-masszrvum kifutóinak
egyik völgyében egy szegényes falu közvetlen közelében találták meg az
alkalmas területet. A falu az Escorial nevet viselte. Ez annyit jelent mdnt
salakf'őld, régebben ugyanis itt vasbánya meg egy olvasztókemence volt
üzemben. Kelet és dél felé gyönyörű kilátás nyílik, innen észak és nyugat
felé pedig a Sierra sziklatörnbjei alkotnak heroikus hátteret. Nyáron a
távoli havasok felől fujdogáló szellők kellemes lehülést hoznak. A téli
hideg is annyira tűrhető, hogy kályhát nem volt szükséges felállítani a
helyiségekben.

Az építkezés története

Mielőtt az építkezés megindult volna, szerzetesek jelentek meg a hely
színen. így akarta a király. Hogy miért éppen hieronomyták lettek az új
kolostor lakói, annak több oka van. V. Károly is kedvelte őket, hisz ko
lostorukban (San Jeronimo de Yuste) vonult vissza halála előtt. II. Fülöp
osztozott atyja felfogásában. Nemcsak azért választotta őket, mert kép
zett és fegyelmezett rendtagok voltak, hanem mert értettek az építészet
hez is. Hacsak alkalom adódott, meglátogatta a Guadalupe-i hieronomyta
cönobiumot, amelyet a későbbi években Zurbarari ecsetvonásai örökítet
tek meg. De kedvelte a Guisando-i zárdát is. Itt szekta oa nagy ünnepeket
eltölteni. Innen jött az Escorial lakóinak első garniturája. Tehát szerze
tesek voltak az első munkások. Perjelük Fray de Co~menar tehetséges
építész és még tehetségesebb műszaki rajzoló. Fray Juan de San Jeronimo
vezette a számadási könyveket. Később ő lett a zárda első króníkása,
Fray Antonio de Vilkeastint hamarosan a munkások felügyelőjévénevez
ték ki. Laikus testvér volt, szívós természetű, goromba, mint egy pokróc,
de eszes. A király nagyon szerette és hallgatott rá. Fray Francisco de
Madrid ellenőrizte a kőmetszési munkálatokat. Fray A~onso de Madrid
gondoskodott az igavonó állatokról és a fuvarokról. Fray Lorenzo de
Monserrat olyan ezermester hírében állott, akit Fülöp szívesen látott kör
nyezetében. A vezető mérnök Juan Bautista de Toledo. Világi ember.
Michelangelo tanítványa. Nem rendelkezett a mester művészi lángelméjé
vel, de enciklopedikus szellemét elsajátította. Tudott latinul és görögül,
jártas volt a matematikában és bölcseletben, szobrász és építész volt egy
személyben. Tőle származott az Escorial első tervrajza. Kár, hogy az épít
kezés negyedik évében hirtelen eltávozott az élők sorából. Helyébe az
olasz származású Giovan Battista Castello lépett, majd Juan de Herrera,
egykori császári tiszt. Művelt matematikus és humanista, az építészetben
Vignola tanítványa. Nemcsak udvari építész, hanem úgyszólván az ország
építészeti diktátora, aki minden nagyobb állami és egyházi építkezést hi
vatalból ellenőrzött. Ö építette az Aranjuez-i kastélyt, a Szevil1a-i börzét,
a Valladolid-i székesegyházat. A spanyol művészettörténelembenneve fo
galom lett, ugyhogy külön Herrera stilusról beszélnek. A klasszikum ere
jét és nemes egyszerűségét szinte emberfeletti nagyságban tudja elkép
zelni. Keze alatt az Escorial az ó-spanyol királyi vár (alcazar) és a közép
kori keresztény katedrális szintézisévé növi ki magát. A falfelületek ko
molysága és a vonalak nyugodtsága a dór lelkiséget varázsolják a szemlélő

elé. Istenháza párosul itt palotával és parlamenttel. Ime a fülöpi korszak
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kővé meredt alkotása, amelyet a spanyol joggal nevez unica maraoilla
nak, azaz egyedül álló csodának.

Az Escorial 20 évig tartó építése alatt voltak kritikus hónapok is.
1533-ban április 23-án rakják Ie az ala-viát az épületnek és a székeseov
háznak is. Utána szünet állt be. A király ezalatt egyre mélyebben bele
elte magát az Escorial gondolatába és egyre világosabb lesz előtte, hogy
az eredetileg elgondolt 50 szerzetes helyett kétszer annyit fog alkalmazni,
hisz az intézmény máskép nem tudja hivatását kifejteni. A kezdet szű

kebb méreteiből az egész eszmét befogadó hatalmas, szinte fojtogató
tömbsorozat lesz. Ennyi lakó számára persze a tervezett helyiségek nem
elegendők.

Ezért sokan azt állitják, hogy az Escorial első tervezete hibás számí
tásokon alapult. De hát mindent elvessenek, mindent újra kezdjenek,
amikor az alapok készen vannak és a fundamentum falai lassan emel
kedni kezdenek? Vagy esetleg hosszabbítsák meg az épületet minden
irányban? Juan Bautista de Toledo erre is hajlandó. A király azonban
ebbe nem megy bele. Tanácsolnak neki mindent és egyre tanácstalanabb
lesz. Ekkor Fray Antonio de Vmecastin kiutat talál. Ahelyett, hogy az
épületet megnyújtanák és szélesebbé tennék, azt indítványozta, hogy a
falakat emeljék magasabbra, épí tsenek az alapra kétszer annyi erneletet.
Az épület így nyer monumentalitásában és a szükséges helyiségek meg
lesznek. A király fellélegzik és így nyeri az Escorial végleges külsejet,
Mennyire nyomott lett volna akolostorpalota e kietlen vidéken, ha az
első tervezet szerint épült volna fel.

1575-ben állt be az építkezés második krizise. Hogy-hogy nem, bizo
nyos kimerültség vett erőt az építkezési munkán, Spanyolországban hoz
zászoktak ahhoz, hogy egy nemzedék nem érheti meg egy ilyen hatalmas
mű befejezését. Emlékezetükben volt még, hogy egyes székesegyházakon
nemzedékek dolgoztak. Volt azonban valaki, akit a huzavona --- spanyol
közmondás szerint - "holnap is van még egy nap" kétségbe ejtett és
ez maga a király volt. Ö, aki különbcn lassú és töprengő ember, most
szüntelen hajtja a munkát, az építész ellenben fékez. A király okkor ma
gához hívatja hűséges emberét, Fray Antonio-t és négyszemközt tárgyal
nak. Emlékezteti arra a napra sok évvel ezelőtt, rníkor az építmény még
kezdet kezdetén volt. Akkor kérdezte tőle Fülöp: "Fray Antonio elhi
szed-e, hogy tervünk éselgondolásaink végét még megérjük?" A jámbor
szerzetes prófétai ihlettel válaszolt: "ha nem tudnám biztosan, hogy fel
séged a befejezett mű látásában még évekig fog gyönyörködni, akkor egy
tégladarabhoz sem nyúlnék. Esküszöm erre a szerzetesi öltönyömre." "És
Antonio testvér, még mindig kitartasz jövendölésed mellett ?" "A munka
megindulása csak a királyi parancsot várja" - mondta Antonio. Dupláz
zák meg a munkások számát, osszák fel az egész komplexumot és bízzák
megfelelő számú mesterre, akik önálló munkakörrel rendelkeznek.

Antonio tanácsát követik. Kikiáltók teszik közhirré Spanyolország
minden városában a király kívánságát. 60 kiváló kőfaragómestert fogad
nak fel, a húsz legjobbat kiválogatják, adnak melléjük 40-40 segédet.
Nekik kell az építést a régi munk ások mellett siettetniök és pedig con
toda furia, így hangzik a királyi parancs. Ettől kezdve az Escorial kör
nyéke egy megzavart méhkashoz kezd hasonlítani. A lázas munka moz
gásba hozza egész Spanyolországot. Madridban és Toledóban kötelet fon
nak, a Sierrá de Bernardosban palát vésnek, Burgo de Osmában, Grana
dáhan és Aranjuezben színes, fekete és zöld jáspist termelnek ki, F'ilab
résben és Estrornozban fehér márvány kerül elő, Aragonban készülnek a
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hatalmas bronzrácsok. Guadalajarában és Avilában a vasrácsok. Fland
riában öntik az óriási gyertyatartókat. A cuencai, balsaini és quexicali
fenyvesek csak úgy visszhangzanak a fűrészek munkájától és a fejszék
csapásaitól. A tengeruntúli országokból hozzák a mahagonit és ébenfát, a
toledói erdők adják a terebintust, a Pireneusok a bükköt, Alcarriában
ezerzik be a diótát. Olaj- és Ireskófestők, orgonaépítők, hangszerkészí
tők százai dolgoznak. Százezrek élnek az Escorialból.

1537 szeptember 13-án helyezik el ünnepélyesen a zárókövet. Fray
Antonio, aki az első naptól kezdve munkában volt, akinek csuháját 2 év
tizedig érte a téglapor. immár az aggkor küszöbén végzi nagy megha
tottsággal az ünnepi aktust. Naplójában ez alkalommal felírta az összkölt
ségek végösszegét. Az egész építkezés 3 millió dukátba került. A bazilika
maga 500 ezret nyelt ·el.

Két év múlva elkészült a belső berendezés is és egy külön kiküldött
pápai legátus a latere elvégezte a bazilika megáldását. E nap előestéjén

1586 egyik meleg és csillagos éjszakáján az egész óriási épülettömböt
ezer és ezer kis olajlámpacskával kivilágítják. A tetőfedők felkúsznak a
95 méter magas kupola tetejére, ott ahol a kereszt gömbje van, hogyott
is elhelyezzék a lobogó örömmécsest. Csoda - írja Sigüenza -, hogy
tűzvész, vagy más szerencsétlenség nem történt, mert a munkásokban
annyi volt a bor, mint a lámpásokban az olaj, A súlyosan köszvenyes ki
rályt óhajára nyitott gyaloghintóban körülhordják, hogy az épület min
den zeg-zugát lássa. Könnyei csakúgy patakzanak az örömtől. A mű be
fejezést nyert, életének álma beteljesedett.

12 évig lakhatott még a kolostorpalotában. Benne találta meg életé
nek legszebb sikerét: a nyugodt szembenézést a halállal. Fülöp utolsó évei
ben sokat betegeskedett. Fájdalmai napról-napra erősödtek. járni vagy
ülni már alig tudott. De soha egy panasz vagy zokszó nem hagyta el
ajkát. Hűséges komornyikja, a holland származású J.ehán Llermite egy
elmés szerkezetű karosszéket szerkesztett. Hajlítható Iószőrmatrac alkot
ja a gépezet lényegét,amelyet ércből készített síneken fel- és lehajtani, il
letve forgatni lehet mindcn irányba. Ez a híres .Jcöszvényszék" a szenve
désekkel elhalmázott nagybeteg utolsó négy évének nélkülözhetetlen kí
sérője. A köszvenyes végtagok gennyes daganatai és az állandó, titokzatos
láztól kicserepesedett ajkak, va1.amintaz elhatalmasodott vízkór iszonyú
rombolást vittek véghez a szervezetben. Ezért a király 1598 június 30-án
elhagyja -a madridi alcazart és köteleken fűggő párnák között viteti ma
gát az Escorialba. 53 napos haláltusáját szerotett kolostorában küzdötte
végig. Emberi piszokban és kibírhatatlan bűzök között fetrengve, hisz
hozzányúlni nem lehetett, rnindvégig szótlanul állta a sarat, ígazi vértanú
hoz illő nyugalommal és hősiességgel. A félelemnek még nyoma se lát
szott. Királyi rnéltósággal és lelki nyugalommal lépte át az örökkévaló
ság küszöbét.

A hanv ttlás

II. Fülöpöt, .a spanyol késői renaissance nagy uralkodóját századokon
keresztül egyoldalúan ítélték meg. A németek nagy költője és a jenai
egyetem történelem tanára, Schiller Frigyes, nemcsak mint történész ér
tette félre az Escorial épitőjét, hanem mint költő is (Don Carlos) torzké
pet csinált belőle.

Valójában ln nem emeljük őt ki korából és környezetéből, hanem
meghagyjuk százada és országa gyermekének, akkor II. Fülöp fanatizmu-
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sa őszinte vallási buzgóságga, állítólagos kegyetlensége becsületes jogér
zéssé válik. Fülöp akárcsak népe, fantaszta volt és kissé fellegekben járó
idealizmusának lett áldozata. Amikor utolsó órája elérkezett, be kellett val
lania, hogy magasröptű álmai szétfoszlottak és aggodalommal néz szere
tett hazájának jővőjébe. Ez volt talán törekvéseinek legkegyetlenebb tra
gikuma.

Ekkor mondotta a következőket: .Dios que me dado tantos reinos,
rne ha negado un híjo capaz de regirLos, terno que rne lo gobernien" (Isten,
aki annyi birodalmat adott nekem, megtagadta tőlem a fiút, aki képes
uralkodni fölöttük, félek, hogy nekern kell majd kormányoznom őt is.)
Úgy is lett! A művészetkedvelő III. FüLöp alatt az önző Lerma herceg,
majd annak tehetségtelen fia kormányzott. Az élvezethajhászó IV. Fülöp
helyett pedig kegyence, ülívares uralkodott. A francia Antoine de Bru
neL 1855-ben joggal írja ezeket: "Il n' y eut jamais de prince, qui se lais
sait gouverner plus absoLument par ses ministres que ceLui-cy" (soha
nem volt még fejedelem, aki tökéletesebben hagyta volna, hogy minisz
terei kormányozzák, mint ez).

Spanyolország pedig ezalatt egyre jobban hanyatlott. Milánót, Ná
polyt, Sziciliát és aNémetalföldeket megvédeni. a tengeri rablókat fé
ken tartani sok emberbe és még több pénzbe került. Az éhség növekedett,
az adó egyre nyomasztöbb lett,a csapatok törnegesen szökdösni kezdtek,
hisz már évek óta nem kapták meg a zsoldjukat. A királyi testőrség a
kolostorok adományaiból tengeti életét. A termelés csökkenése folytán
drágasági hullám öntötte el az országot. Az epileptikus és degenerált II.
Károly rövid uralkodása alatt Spanyolország önző dinasztikus harcok
zsákmánya lett s vele nemcsak az utolsó spanyol Habsburg szállt a sírba,
hanem az Escorial nemzelformáló ihlete is a ködös múlt álmaiba marült.

•
Az Escorial ma már csak árnyéka annak, ami a befejezés idején volt.

380 esztendő alatt a külső nem változott, talán csak a falak lettek szür
kébbek és komorabbak. De annál rosszabb az, amit hanyagság, hozzánern
értés, tűzvész (1671) és a napoleoni idők ellenséges inváziója az épület
belsejében véghez vitt. A franciák például 1808 decemberében 350 kocsin
vittek el míndent.vamit csak tudtak, És a spanyol nép?

Az ő lelkében is árnyképpé halványult a dicső múlt. Hogya falak és
bástyák valamikor egy hatalmas győzelem emlékére épültek, hogy a ba
zilika ünnepélyes halotti őrségállassá magasztosult és az egész intézmény
a tridenti hitvallás Grálvára. valamint a nemes értelemben vett királyi
méltóság temploma .akart lenni, minderről kevés fogalmuk van. De még
kevésbé tudnak arról, hogy e falak közőtt egykor az ország agvtrösztje
székelt és benne az alkotó művészet életvallomása testesült meg.

•

LÁZÁR UNOKÁJA

Az Ő szavára sír fölébe lendül
Kit áthevít a hívő-áhítat.

Te bűnös vagy, tetőtól-talpígaz!

Artatlant a földí nő sosem szül.
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Zsák a tested, torkig telt a földdel,
Ne tömd tovább, már jóllakott, elég.
És hogyha most felét kiöntenéd
Könnyű volna, mint halott ha fölkel!
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