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Gaudí halálának
körülményei

"...ad maiorem Dei
gloriam"
Emlékezés Antoni Gaudí i Cornet halálának 80.
évfordulójára

1926. június 7-én egy ember feküdt a barcelonai Gran Vía és Bailén
utca kereszteződésénél a villamossíneken; ff' ..egy részeges csavar
gó/ aki nem nézte, hová megy... " - mondta a villamosvezető,

majd az elgázolt embert a szánalom legkisebb jele nélkül odébb
tette, és folytatta útját. Körbeállták, és nem ismerte fel 6t senki. Két
gyalogos és egy fiatal csendőr gondoskodtak arról, hogy elvigyék
a legközelebbi rendelóbe az akkor már félig eszméletlen sérültet,
akit onnan az Hospital Clínico-ra szállítottak, ámde az ambulancia
véget ért, s ahogy az már szokásban volt/ a szegény /ördögöknek'
kijelölt Santa Creu (Szent Kereszt) kórházba szállították: itt végül
jutott egy ágy számára is másik harminckilenc beteg mellett. Nem
maradt semmi nyoma annak, hogy részesítették-e valamilyen or
vosi ellátásban. Poros/ szakadt, elnyűtt nadrágja zsebeiből néhány
fillért különbözö zsinegek, vagy kétmaroknyi mazsola és egy Bib
lia került elő. Iratok híján megkérdezték nevét, s amit értettek, leír
ták: /Antoni Sandi'. Akkor már nagyon későre járt, és az épülő

Sagrada Família gondnoka és plébánosa, Gil Pares atya Doménec
Sugranyes építésszel minden lehetséges helyet fölkeresve Gaudí
keresésére indultak.

Azon a délutánon is úgy történt rninden, mint ahogy általá
ban: Gaudí ott élt, ahol dolgozott, otthona és 'irodája' a Sagrada
Família egyik kis szobája, ahonnan személyesen irányította a
legjelentéktelenebbnek tűnő apró munkákat is, és úgy búcsúzott a
munka végeztével az emberektó1: "holnap korán gyertek, mert na
gyon szép dolgokat fogunk csinálni... " Evett még valami könnyűt,

többnyire gyümölcsöt kenyérrel, elolvasta az aznapi evangéliumi
részletet, majd délután öt órakor elindult a Néri Szent Fülöp
templomba, ahol minden nap gyónt, mert nem sokkal halála
előtt is azt panaszolta egyik barátjának: "Harcolok a természetem
ellen; és egész életemben ezt tettem. (... ) sose sikerült a harc végére ér
nem ... " Hajnal lett, mire barátai megtalálták. Gaudí egy rövid
időre visszanyerte emlékezetét, kérte az utolsó kenet feladását,
és elhárította a magánkórházba szállítását. A baleset híre szétter
jedt a városban, és a kórház megtelt barátokkal és illusztris láto
gatókkal. Ahogy ott feküdt a szegényeknek fönntartott Santa
Creu kórházi ágyon a IV. Stáció alatt, emlékeztetett arra, a halála
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Barcelona épitésze

Gaudi gyermekkora
éstanulmányai

előtt tíz évvel a Sagrada Família kerengőjére faragott agonizáló
aggastyán alakjára, aki fölé anyja karjából a gyermek Jézus hajol;
a faragványon Szűz Mária a haldokló bal karját érinti, s mögötte
Szent József az útra induló lábán nyugtatja karját. Fölöttük az
írás: "amen". 1926. június IQ-én lelkét visszaadta Teremtőjének.

Bebalzsamozták, bal keze a rózsafűzérbe merevedett, és arcáról
a visszaemlékezők szerint olyan boldogság sugárzott, mint életé
ben soha. Két nap múlva tartott gyászszertartásán hosszú menet
kísérte nyughelyére a Sagrada Família kriptájába, melynek elké
szültét még láthatta.

Nem is a történeti idők távlatában akadt valaki, aki megálmo
dott egy várost. Álmában a sárkányoknak kék pikkelyük volt,
házaik kovácsoltvas mosollyal néztek az utcára, és az épületek a
tenger hullámzását, a hegyek vonulatait idézték. Barcelona volt
az a nyitott műterem, ahol testet öltött egy zseni képzelete. Sen
kivel össze nem hasonlítható utazója eltűnt időknek, védőszentje

azon vidékeknek, melyeket mi már nem ismerünk. Nagyon is
tudatában volt annak, hogy maga mögött számos ajtót nyitva
hagyott, amelyeken belépve a látogató átélheti a mulandóság le
heletét. Apokaliptikus ajtóit sárkányok őrzik, ezernyi kerámiada
rabból alkotott szemük időtlenül mered a belépőre, s ha belép, a
folyosókon megérez valamit abból az élményből, ahol a 'ma'
röpke pillantás csupán. Építész volt, tervező, és egy elveszett pa
radicsom fényképésze, aki nagyon személyes módon, épületein
át üzent és üzen a világnak. Műve egyetemes, élete csupa titok
és talány.

Gaudí munkásságáról sokan és sokféle megközelítésből írtak, s
csak elvétve akad az érdeklődő olyan jellegű tanulmányra, mely
azt igyekezne megragadni, hogyan veri vissza a fényt, mellyel az
Úr megajándékozta. A kegyelem folytán nem maradt köves talaj,
nevén szólították, s 6 igen korán meghallotta. Egyik tanulmányíró
ja, a katalán Iosep Plá is különösnek tartja, hogy ez idáig nem je
lent meg Gaudíról egy egész életére kiterjedő kötet, ahogy ez a ki
válóságokat megilleti például az angolszász világban. Jószerével
még szülőhelyét is eltérően jegyzik: Riudoms, vagy Reus? Mind
kettő Tarragona tartományába tartozó kis település, egymással
szomszédosak. Gaudí egy évvel halála előtt minden ingóságát a
riudomsi plébániára hagyja, ezt vélik bizonyítékául annak, hogy
ott született 1852. június 25-én. A nagyapai, majd apai rézműves
műhely azon a helyen áll, mely korábban Riudomshoz tartozott, a
család mégis Reusba költözik három gyermekével abban bízva,
hogy ott könnyebben iskoláztathatják őket, mert az iparosodó kör
nyéken az apa is nagyobb bevételt remél; a riudomsi ingatlant ez
tán sem számolják föl. Gaudí az iskoláit a reusi piaristáknál fejezi
be, és 1873-ban beiratkozik a barcelonai Escuela de Arquitectura
építészeti szakára, ahol egy ideig mestere és mentora az építész
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Sagrada Famí/ia

lA Sagrada Família
munkálatait Francisco de

Paula del Villar kezdi,
aki a feladatot áthárítja

J. MartoreIIre. Az
építész - minthogy

elképzelései alapvetően .
eltértek az első tervektöl
- a munkát nem vállal

ja. és a továbbiakat
egykori tanítványára,

Gaudíra bízza.

2A tarragoniai születésű

Antonio López szeren
csét próbálni utazott

Kubába. ott ismerte meg
egy szintén tarragoniai

születésű emigráns leá
nyát, akit Barcelonában

nöül vett. López meg
gazdagodott. kezdetben
vitorlás flottája, késöbb

gözösei járták az óceánt
és szállították a postát.

(1874-ben az egyik hajó

Joan Martorell. Első építészeti munkája a tarragonai [esús y María
kollégium kápolnája, melyet egy évvel építészeti tanulmányainak
befejezése előtt tervez (1877), és öt éven belül elkészíti. Tarrago
naban barátságot köt a reusi születésű Juan Bautista Grauval, a ké
sőbbi astorgai püspökkel. Majdani munkatársai és barátai kőzül

számosan a reusi, vagy tarragonai évek ismeretségébó1 adódnak,
mint későbbi építőmesterea hajdani reusi osztálytárs, Fr. Berenguer
tanító fia, vagy szobrásza Carles Maní, de ide sorolható a rajzoló és
fotográfus Ricard Opísso, vagy [osep María [ujol iparművész, kera
mikus. Amikor 1877-ben Gaudí megkapja építész-diplomáját, már
egy éve túl van az első igazi megpróbáltatáson: néhány hónapon
belül elveszíti orvostanhallgató bátyját, és édesanyja is meghal. Két
év múlva Grau - akkor már-apostoli helynök - fölszenteli a kollé
giumi kápolnát, Gaudí első munkáját, s még ugyanabban az eszten
döben meghal Gaudí Rosa húga. Grau kérésére elkészíti a leégett
astorgai püspöki Palota helyébe az új terveket, befejezi a sírboltot,
de 1893-ban, amikor meghal Grau, Gaudí abbahagyja a további
közreműködést; talán a felmerülő gazdasági problémák vagy még
inkább a jó barát halála okozta fájdalom miatt,

A sorozatos családi tragédiák után 1883; november 3-án J.
Martorell megbízza Gaudít a Sagrada Famtlia építésével.1 Gaudí
saját elképzeléseit kívánja megvalósítani oly módon, hogy a már
megkezdett alapokhoz nem nyúl. A tervekhez és a megvalósítás
hoz nyomban nekilát, és nem hagyja abba tragikus haláláig.
Negyvenhárom esztendőt tölt a templom tervezésének és építé
sének szolgálatában: "Én terveztem a Sagrada Famtlio'«, de mégis
inkább a Sagrada Familia tervezett meg engem." Ebben a munkában
találja meg lelki békéjét, legodaadóbb módját Isten szolgálatá
nak, mert a 'templomok hidak, hogy megérkezzünk a Dicsőséghez' 
mondja. Amikor a munkának nekikezd, a Fogadalmi Templom
egészét egy hatalmas, kőből alkotott katekizmusnak álmodja pa
pírra és makettre: a templom belsejében az oltár, Krisztus miszti
kus teste lenne a középpont, erre utal a legmagasabb keresztben
végződő kupolatorony, körötte a négy evangélistát és a három
homlokzat fölött koszorúként elhelyezkedő tizenkét apostolt
szimbolizáló torony, az apszis fölött pedig a Szűz Máriát jelké
pező torony állna. A három, hármas osztású homlokzat a keleti
oldalra néző 'Szuletés', a nyugat felé néző 'Halál' és a déli főhajó

ba vezető főkapu, az 'Utols6 ítélet és a Feltámadás' kapuja lenne.
Az eredetileg megtervezett három homlokzatból mindössze a ke
leti fekvésű jut el a befejezés küszöbéig. A tornyok spirálvonal
ban fölfelé kúszó nyílásai a tekintetet egyre magasabbra vonz
zák, s ezt hangsúlyozza a háromszor megismételt 'Sanctus'.
Gaudí egyéb munkáinál is, de itt különösen, szívesen használt
feliratokat, kiemelve az üzenetet; az egyik ablak melletti oszlop
nál elhelyezett feliraton ez áll: .oro, incienso y mirra" (arany, töm
jén és mirha') emlékeztetőül az 'alamizsna, az imádság és az áldozat'
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káplánja volt a pap, és
majdani híres katalán
költő, Gaudí barátja,

Jacint Verdaguer, aki
1876-tól a López-család

házi káplánja volt
Comillas-ban). Lópeznek

megvolt az a képessé
ge, hogy körülvegye

magát értékes emberek
kel. Igy alakult ki

barátsága a barcelónai
Güell-családdal, amit

leánya és a fiatal Eusebi
Güell 1871-ben kötött

házassága még
erősebbé tett.

31878-ban J. Martorell
megbízásából tervezi

az ottani kápolna padjait
és székeit.

4Eusebi Güell az 1878.
évi párizsi világkiállítá
son találkozott először

Gaudí terveivel, s azok
ban a tervekben meglát
ta alkotójukban a zsenit.

Güell, akit téglagyárai
tettek gazdaggá, sokat

utazó, a művészetekhez

értő és a művészeket

pártoló Wagner-rajongó
mecénása volt Barcelo

nának. Hamarosan
a megbízások mellett
Gaudí szívesen látott
vendég lett a Güell-

házban, s az estélyek
adtak tán lehetőséget

arra is, hogy megismer
kedjék az art nouveau

műveivel, melyekből

gyakran tartottak felolva
sásokat; valószínű,

hogy ez indította Gaudít
arra, hogy kialakítsa

saját stílusát.

fontosságára, jelezve, hogy e hárommal fölépíthetjük a templo
mot a maga materiális valóságában, s míg így teszünk, mind
annyian a magunk belső templomát építgetjük. Gaudí hiszi,
hogy ez az Úr dicséretére épülő 'szegények temploma' tíz éven be
lül befejezéséhez ér: a pénz ugyan rendjére elfogy, végül tiszte
letdíját is fölemészti az építkezés, ezt követően személyes gyűjtés

be kezd a munkák folytatásához. Amikor egy alkalommal kissé
türelmetlenül afelől faggatják, vajon mikorra fejezi be a templo
mot, Ő szerényen így válaszol: "Az én gazdám nem siet... " - kitér
az idővel való mérés minden fajtája elől, válaszával jelezve mi
lyen perspektívába helyezi munkáját. Építészeti megoldásain túl,
gazdag szimbolikát tartalmazó bibliai jeleneteivel minden egyes
elem egy másodlagos értelemmel is bír. Egy alkalommal, amikor
munkatársa belép Gaudí szobájába, őt az íróasztalnál egy tervben
elmélyülve találja: "Nézze! - szól Gaudí -, ez az egy oldal, az
egész keresztény tanítást magába zárja ... " Rajzainak egy része és a
makettek többsége áldozatul esnek az 1936-0s spanyol polgárhábo
rúnak, földúlják még a kriptát is, de Gaudí nyughelyét érintetlenül
hagyják. Amikor 1915-ben monsefi.or Ragonesi pápai nuncius ellá
togat Barcelonába, a templom láttán így szól: "ön az építészet Dan
téja, munkája az egyik legnagyobb, kóve írt keresztény költemény."

Gaudí mindössze harmincegy esztendős, amikor a Sagrada
Família építését vállalja, s ezzel egy időben egyéb munkák terve
zéséhez és építéséhez is hozzákezd: a formák szertelen gazdag
ságával épül fel a Vicens-ház, Barcelona akkor még külső kerüle
tében, s még ebben az esztendőben vállalja Antonio Löpez'
megbízását a Santander melletti Cornillas-ban. Nem először jár
itt,3 most az erőteljesen mór építészeti jegyeket magán viselő El
Capricho tervezését és építését végzi. Az udvarház nevéhez mél
tóan valóban a 'szeszély' jegyében fogant. Gaudít a tervezésnél
mindig a hely szelleme ihleti, elképzelésein nem a papíron, ha
nem az építkezés során változtat; most mégsem utazik a hely
színre, részletes környezetrajzok alapján dolgozik. Amikor
1883-ban Eusebi Güell 4 birtokot vásárol Barcelona külterületén,
Gaudít bízza meg annak részbeni helyreállításával és az új épü
letek megépítésével. Három éven belül áll a Finca Güellnek is
mert alkotás uradalmi épületeivel, híres 'kapusház'-ával, a Hesz
periszek mítoszát életre keltő Sárkánykapujával. 1886-ban Güell
felkéri Gaudít, hogy Barcelona központjában tervezze és építse
meg rezidenciáját, aPalacio Güellnek ismert palotát, mely alkotó
ja nevét nyomban híressé teszi külföldön is. Alapvetően kis
alapterülethez alkalmazkodva, a tetőzet, a terasz, a kis tornyok
adta lehetőségekben gondolkodva, a belső kiképzésben és búto
rokban éli át a teremtés örömét, ebben az alapvetően velencei
palotákra emlékeztető épületben. 1888-ban, egy évvel a Palacio
Güell befejezése előtt új megbízást kap, ezúttal az Avilai Szent
Terézről elnevezett Rendtől, hogy megépítse a Col. legi Santa
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5A megtervezett, elkez
dett, és többnyire

befejeze"enül hagyott
alkotások fölsorolásától

most eltekintünk.

6[1. MartijI. Márton
(1395-1410) az utolsó

aragonai király a barce
lonai ágból. Amikor

a király Margarida de
Prades-szel kötött

házasságának 500.
évfordulóját tartják 

1909-ben -, Gaudí
nem dolgozik tovább

a kastélyon.

7'Hit, Haza, Szerelem'

ABatJI6·ház

Bla Pedrefa~nak, azaz
'Kőbányának' nevezte

a barcelonai lakosság.

9Gyermekkori betegségei
okozták, hogy nem

élhette a korabeli
gyermekek életét.

10Barcelona észak
nyugati részén Güell egy

elővárosi mintatelepet

Teresa-t. Teresa Gaudí fiatalabb éveiben nem gondolta magáról,
hogy majdan templomokat és egyéb egyházi épületeket fog ter
vezni, jóllehet a Poblei-i kolostor már akkor is fölkeltette érdeklő

dését. A tárgyilagossághoz hozzá tartozik, hogya gyermekkor
sziklaszilárdnak vélt hitbuzgósága a fiatalkorban átélt családi
tragédiák, a mozgalmas egyetemi élet hatására megkopik. Most,
a rendi kollégium építésénél el kell fogadnia a szűkös anyagi le
hetőségeket, a már meglévő alapokat csakúgy, mint a Sagrada
Faműia esetében, nem beszélve az első szint meglétéről; zaboláz
ni kényszerül gazdag fantáziáját, minthogy a rendi követelmé
nyek között első helyen az egyszerűség és a szigorúság áll.
Gaudí mindezt elfogadja, és megelégszik a rácsokba foglalt
Szent Teréz név többszöri ismét1ésével, és a kerámialapokba ége
tett Jézus-névvel. A munkát egy éven belül elvégzi. Elhivatottsá
gát és aszketikus munkabírását jellemzi a temérdek megrende
lés, terv és építés.' Az 1883 óta vállalt kötelezettségek mellett a
Szent Család templom munkáit sose hagyja abba, miközben el
készíti a mindennapi célokat szolgáló Calvet-házat, bútorokat, ka
pukat, lépcsőházakat és belsőépítészi munkákat végez, megter
vezi, de már be nem fejezi a Colónia Güell-kriptát, mely a rajzok
alapján a Sagrada Familia előképének tekinthető; bizonyos elemei
emlékeztetnek az ezzel egy időben tervezett Güell-parkban kiala
kított padokra, és a Szent Család temploma mellé tervezett egy
házközségi iskola tetőzetére. A Dona María Sagués megbízásából
1900-ban megkezdett Bellesguard vidéki kastély Gaudí leghazafi
asabb vállalkozása marad, s mint ilyen, Katalónia szimbólumává
emelkedik. A hely, mint annyiszor életében, az alkotót 'kötelezi':
ez a vidék Katalónia történelmében a hőskort idézi, a Barcelo
na-ház utolsó királyának" rezidenciája lévén. Ezekben az évek
ben Gaudí már megtalálja saját útját. Az általa tervezett házak
ban (Calvet, Mílal mindenütt olvasható a 'Fe, Patria, Amor,7

A Batlló i Casanovas textil-gyáros rendelésére készített Batlló
házat Gaudí utolsó nagy lakóháztervének tartják. Csúcspontnak
tekintik a világi építészet rangsorában, ahol már nincs egyetlen
egyenes vonal, vagy sík mező. Befejezése után nyomban meg
kezdi, vagy talán az előbbivel egyidejűleg tervezi a Casa-Mílat.8

Hullámzó homlokzatával, bizarr kéményeivel, lekerekített formá
ival feledteti, hogy saroktelekre épül a város szívében. Maximá
lis magassága túllépi a megengedett határt, a város vezetése
ezért nem szívleli, a tulajdonosnak pedig nincs kedvére a hom
lokzat falfülkéjébe tervezett Szűz Mária szobor a gyermek Jézus
sal. Gaudí abbahagyja a személyes munkát, és 'kisebb' munkák
tól eltekintve csak a Sagrada Familia építésére összpontosítja
figyelmét, energiáját és szeretetét.

Gaudí munkássága egy űj, kozmikus rendet állít föl az építé
szetben. Alkotásait lehet szeretni vagy nem szeretni, de a lát
vány előtt senki nem marad közömbös. Közel kerül azon embe-
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szeretett volna létesíteni
1900-ban. Eredetileg

hatvan ház épült volna
itt, de mindössze kettő

épült föl, s az egyikbe
Gaudí költözött, hogy az

építkezésnél jelen
lehessen. Édesapja

halála után költözött át a
Sagrada Família egyik

kis szobájába.
11Gaudí úgy tartotta, a
'kanyargós' vonal lsten
vonalvezetése, míg az

'egyenes', az embereké.
(lehet, hogy ezért mel

lőzi a sík felületeket épí
tészetében, rajzaiban.)

12Az Egyházi állam
erőszakos elbitorlása

(1870), amikor IX. Piusz
pápa a Vatikánba bezá~

va az olasz állam fog
lyaként él. Gaudf akkor

a maga részéről

adományt küld a pápa
megsegítésére.

13Spanyolország marok
kói létét arab független
ségi mozgalmak zavar
ták. Maura (konzervatív
politikus) tartalékosokat

mozgósított, akiket
Barcelonában akart

behajózni. A családtagok
megpróbálták megakadá

Iyozni, a rendőrség a
tömegbe lőtt, és ennek

egy héten át tartó
vérengzés lett az ára.

141884-OOn olyan böjtöt
tartott, ami egészségét
megtámadta, és sokak

szemében a gúny
céltáblájává tette.

A mai napig talány, mi
indította erre.

rekhez Is, akik más felekezetűek, vagy éppen messze járnak a
kereszténységtől.

Ki tudja, mi volt rá nagyobb hatással: az a számtalan óra,
amit apja rézműves műhelyében töltött/ tanúként az új dolgok
születése mellett, vagy azok az órák, melyeket a természetben
időzött?" Gyermekkori fogékonysága és intelligenciája a termé
szet megfigyelésére ösztönözik. Egy alkalommal azt mondja,
hogy a 'természet' az 'ember ruhája' és 'tanűomestere', maga a 'nagy
könyv', mely a művészt szakadatlanul inspirálja. Amikor egy az
irodalommal foglalkozó ismerőse a templomot csodálva úgy fo
galmaz/ hogy 'ez egy dal a természethez', Gaudí így válaszol:
"Igen, de nevezze inkább teremtésnek." Az ő hite szerint a művész

Isten teremtő alkotásának folytatója, és ilyenkor nem a formák
vagy színek másolásáról van szó: "Akik másolnak, nem együttmű

ködők." Az együttműködés számára azt jelenti, hogy egyre köze
lebb kerülni Isten megismeréséhez és szeretetéhez. Ezért mondja
másutt, hogy" .. .az eredetiség abból áll, hogy visszatérünk az ere
deihez", az isteni megoldások felé vivő úthoz, amely meg nem
tanulható, könyvekből el nem sajátítható, de megtalálható a ter
mészetben, és rendelkezésére áll minden embernek évezredek
óta. "A teremtés, szakadatlanul folytatódik az ember részvételével ...
~ magyarázza I. Puig Boada tanítványának - az ember felfedez,
és részesül ebből a felfedezésből. Azok, akik a természet törvényeit
azért kutatják, hogy új műveket alkossanak, együttműködnek a Te
remtővel; nem úgy, akik másolnak. Ezért az eredetiség, az eredethez
való visszatérés ... "

Az eredet ideje 'szent idő', és avisszatalálás mikéntjének kuta
tása nem menekülés a 'mától', hanem a 'megtalálás' utáni vágy
jele. A transzcendens példa követése áldozatok és elesések sorozata,
és nem adottság. "Az élet szeretet, ésa szeretet, áldozat - mondta.
Az áldozat az egyetlen, ami gymölcsöt terem." José Manuel Almuzara
írja találóan: a zseniális az volt Gaudíban, hogy képes volt fölfe
dezni a természetben lévő modelleket, formákat, törvényeket, a
rendet és harmóniát, melyeket a Teremtő örökül hagyott nekünk,
hogy Vele együtt munkálkodva olyan páratlan építmények szűles

senek, mint a Sagrada Faműia. Gaudí azon iparkodik, hogy alkotá
sai szépek legyenek, mert erről úgy vélekedik, hogy ,,a Szépség az
Igazság visszfénye; Igazság nélkül nincs művészet ... " Á természettel
való eggyé válás megfogalmazása a húsz hektárra tervezett Güell
park10 kompozíciója, mely Gaudí, és mindannyiunk allegóriája. A
látogató csak ritkán gondol a látvány másodlagos értelmére, neve
zetesen/ hogy míg egyre följebb halad a kanyargós ll ösvényen, oly
kor letérve a fölfelé vezető útról, hirtelen és váratlanul szembesül a Ke
reszttel. A park hét kapuja bármelyikén is induljunk el, az Út elején
nemlátszik sem a kanyargó út a maga letérési lehetőségeivel, sema Kereszt.

Gaudí egy olyan vidékről érkezett, ahol a katolikus vallás
mindenütt jelenlévő, összetartó erő elsősorban a családban, ha-
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151992-ben, amikor
Barcelona városa lázban

ég, hogy megrendezze
az Olimpiai játékokat, öt
ember arra készül, hogy
elindítsa Gaudí boldoggá
avatását; ennek érdeké

ben létrehozzák azt a
Társaságot, melynek az

a feladata, hogya
boldoggá avatási eljárást

végigkísé~e. 1998-ban
kijelölik a Bizottságot, ez

hivatott meghallgatni
azokat az idős embere
ket, akik még ismerhet

ték Gaudít. 2000-ben
kinevezik az ügy

posztulátorát, és még az
év elején, a Szentszék

által kimondott 'nihil
obstat' után, az Egyház

megyei Bíróság meg-
vizsgálja a rendelkezés

re álló 1024 oldalt.
161810-1818 között
Bemardo O'Higgins

tábornok vezette
Rancagua-ban a

Függetlenségi Háborút
2010-ben az ország a

függetlenségi harcok 200.
évfordulójára emlékezik.

Erre az évre akaríák
felépíteni a Gaudí-tervek
alapján a templomot is.

17Az. építők reményei
szerint a templom össze-

köttetésben állna a
So/edad y Si/encio épü
letével, mely elsősorban

az imádság és a kultu-
rális rendezvények helye

kíván lenni, ahová
felekezeti megkülönböz

tetés nélkül vá~ák a
majdani vendégeket.

sonlóképp a társadalmi kapcsolattartásban, a kulturális megmoz
dulásokban. A föld szeretete és a plébánia jelentik a középpon
tot, köré szerveződik az élet. Ez a mélyen gyökerező erő az a
visszavonhatatlanul erős háttér, mely képessé teszi Gaudít, hogy
a sorozatos halálokat és belső meghasonlottságait, az úgyneve
zett 'római kérdést',12 a 'Semana Trdgica'" véres eseményeit túlélje,
ha lelkileg és egészségileg nem is sértetlenül. Néhány esztendő

múlva magas láz rombolja amúgy is törékeny egészségét. Elké
szítteti végrendeletét, s amikor nehezen, de fölépül, minden
energiáját a Sagrada Familia folytatásának szenteli; 1912-ben
Rosita unokahúgát is elveszíti, és összeomlik. Ettől kezdve egyre
visszavonultabb, magába fordulóbb, különösen, amikor 1916-ban
meghal barátja, a Vic-i érsek, Torras i Bages, majd két év múlva
elmegy Eusebi Güell is. Ezúttal nem a mindent föladó bőjtbe"

menekül, ahogy azt harminc évvel korábban tette, hanem az
egyre bensőségesebbenmegélt hitbe, a reggeli szentáldozások és
az esti gyónások áhítatába kapaszkodik. Nagyon kevés fénykép
maradt róla, de néhány mégis. Ezek közott különösen megindító
az a két felvétel, amelyek közül az egyik megörökíti a pillanatot,
amikor a Sagrada Familia előtti téren celebrált misén Gaudí magá
hoz veszi az Oltáriszentséget. A másikon, a már ősz hajú Gaudí
mélyen lehajtott fővel, részt vesz az Úrnapi körmeneten kezében
ember nagyságú gyertyát tartva, arcán a megbékélő megnyugvás:
"Isten akar]«, hogy így legyen, az Isteni Gondviselés tudja mit tesz." ki
fejezésével. Ezek a képek fogalmazódnak meg Barcelona lakosai
ban, amikor azt mondják, 'Gaudi lsten jobbkeze'.',JS

A múltból a jövőbe ívelő regényes körűlmények véletlensze
rű játékának tűnik, hogy Gaudí halála után, az O tervei alapján,
20lO-re felépül a chilei Rancaugaban a Nuestra Seiiora de Los
Ángeles templom. A 'történelmi hely'-nek'? tisztelt Rancaguaból
több mint 90 esztendővel ezelőtt Fr. Angélico Aranda ferences
szerzetes Barcelonába indul, és ott megismerkedik Gaudíval. A
köztük kialakult barátság felhatalmazza a szerzetest arra, hogy
1922-ben Gaudíhoz forduljon azzal a kéréssel, hogy tervezzen
egy templomot Rancaguaba. Gaudí hamarosan elküldi a tervraj
zokat. A szerzetes gazdagabb időket remélve egy ládába rejti a
nagybecsű ajándékot, ahonnan csak 1990-ben kerül a nyilvános
ság elé a világon ez idáig páratlan emlék." időtlen barátságot
hirdetve egy chilei szerzetes és a katalán művész között ...

Gaudí nyolcvan évvel ezelőtt munkásságát torzóként hagyva
ránk, de lelkiekben - emberi megítélés szerint - befejezetten úgy
távozott, hogy megsokszorozta a talentumot, amivel az Úr kegyel
me megajándékozta. Gazdagságából megvendégel azóta is mind
annyiunkat, akik művészetét csodálhatjuk. Ami élettelen kő volt,
Gaudí keze nyomán életre kelt és szakrális értelmet nyert - 'ad
maiorem Dei gloriam' ...

520


