A KATEDRÁLIS
Irta Azorin
Nyolcvan esztendővel Krisatus születése előtt, a rómaiak idejében tágas, jól megalapozott, háromrészes épületet emeltek, tornateremnek ös ny i lvúnus 1'ilrdőnek. Ifjak és ifjú lányok inerttették
egészsége". testüket a medence hűvös vagy langyos vizébe; s talán eg)' római, túl élete delén már, fáradtan és Iakón, Rómából
számkivetve, költészet és szobrászat kedvelőjeként Vergilius ,,'7,1.1vait mormolta maga elé e csarnokokbau:
Hos ego d ig rediens lucr-i mis adfnbar obortis:
Vivi te felices, quibus est Fortuna penteta
.Iam R!Ht: IlOS al ia ex aliis in fata vecamur.

Búcsút véve imígy szóltam S a szernem csupa könny volt:
Ilol!loga'l éljetek, ó ti, akiknek a sorsa betelt már;
Xlinket a végzet még tovahiv. s mely útra, ki tudja ...
A fürdőt úgy építették, hogy állja az időt: kétszáz esztendovel később egy gót király palotájának vúlusztotte ; 951-ben egy
máaik király ősei palotáját tcmplommá alak íttatta iiLA középső
hajó fejénél oltárt állíttatott Miasszonyunk t.isztelctcro, a meilékhajók végében pedig egy-egy ol tárt a szeut Apostoloknak és Keresztelő Szent .Jánosnak. 996-bun 1.1 szaracén Alrnanzor kezére került a város, barbár csapatai mindont elpusztítottak. Fúlakat. és
házakat döntöttek le ós földúlták a ternpl oruot is. Lám pái t útv i ttók
Kordovába, lüü2-ben Frumonio püspök helvroál lította az épületet.
Eg&;z vagyonát erre a kegyes műre áldozta; az ódon fl most újra
megifjodott szentegyház körül házakat építtetett a székesegyhúz
papjainak, mer t ezek akkor sz igorú visszavonultságban éltek. S
azután változatlanul maradt m inden a tizenkettedik s:lázadig. Akkor virágzott ki Európában a büszke gótika: az akkori püspök,
Ordono a régi helyébe új, gótikus dómot akart emelni. Ez IX.
Alfonz és Donna Berenguola uralkodása alatt történt. Diego de
Prado mester készítette el a katedrális terveit; az építkezés száz
esztendeig tartott.
Nemesen, előkelően hatott az új katadrális. Tornya fehéren
vált ki a kék égből; esős napokon vas torkukból kutyák, sárkányok, farkasok és törpék okádták a csobogó patakokat. A tizennegyedik század derekán meg kellett újítani a déli és a nyugati
hornlokzatot: ahogy az egyik na'!.'y kőkockát fölemelték, egy századokkal azelőtt ottfelejtett faoszlopot találtak mögötte. Az északi
homlokzat bizonyult a Ieg tar tósabbnak ; ezt sosem korbácsolták
heves viharok; észak felé terjedt a helység is, innét nyílt a nyergesek. űvegf'úvók és kádárok utcája. 1564-ben a déli főfronton
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hatalmas párkányzatot emeltek; domborművei az angyali üdvözletet ábrázolták. Negyven évvel később észrevették, hogy a kereszthajó fölötti boltív veszélyben forog: a négy fő oszlop kifelé
hajolt, A nép vakmerő építőmesterek Iondorlatának tulajdonította il. dolgot; később kiderült, hogy ar. elhajlásnak az elégtelen
alapozás volt az oka.
A katedrálisnak nem volt kupolája, más lcatedrúllsoknak viszont volt. A káptalan s a nép egyaránt azt kívánták, templomuk
se szűkölköd iék tovább ezen ékesség nélkül; luOa-ban nekifogtak
. a kupola építésének. l612-ben Illegszakadt II munka, 1712-fJen, Szent
Jakab apostol napján, július 25-én litánia után váratlanul bedőlt
az egyik kápolna; egy idő óta megfigyelhették, hogy a külsö fal
erősen berokkan. 1775-ben történt a rettenetes lisszaboni földrengés; a főldlőkések mcssze vidékre k i turjed tek. A főhomlokzat rozettájának üvegtáblái kitörtek, a falakon szamos repedés támadt;
ebből az időből való sok kisebb-nagyobb -jav itás. I780~lJan Don
.Iuan Garcia püspök átépítctte a régi majmos-k aput , a farag-ott
állatok, melyeknek viselkedését túlságosan illetlennek találták,
sorra eltüntek; m indent leverte k, ami régi volt s helyette új kapu
született hamisítatlan görög-római stilusban: élő' ellentmondás az
egész katedrális nak. :E;ch:lllo püspök igen jámbor ember volt, tele rendíthetetlen angyali jósággal; az égi szerelein lilllgja lobogott benne s a földies művészetnek még az árnyóku sem fért hozzá. I830-ban a villám bezúzta az egyik ablakot: ezután még néhány üvegmozaikot eltávolítottak és egy sereg' ablakot befalaztak.
A katedrális fölött a gyöngéd enYl>Hzet varázsa lebeg. Két torony - az egyik kész, a másik befejezetlen ._-- támogatja a f'őhorn
lokzatot; kis tető fedi a félig í'ől von t építményt. A kntedrálisnak
három kapuja vall: az üvegfúvok kapuja. a bocsánat kapuja úti
Eehauo püspök kapuja. Kápolnái kűlöuf'éle nevet viselnek: ott
az Esquivel család kápolnája, a Monter-on család kápolnája, a
Szűzanva ötödik fájdalmának kápolnája, II Virrasztulú s kápolnája,
a Szent Szemfödő kápolnája, A Viga... ztalás kápolnájában alussza
örök álmát Mateo F'ajardo, a neves jogtudós, .,~\ törvény virágoskertje" című mű szerzője. AMonteroll család kápolnája, Don
Gil Gonzalez Monteron alapítúsa, a reneszánsz koráhól való; építése 32.000 moravédiba került. .Föl ír'ata így hangzik: "Don Gil
González Monternn, Kasztilia helytartója, Nebreda ura tette le e
szentélv alapkövét; fia, Don Luis Osorio. l\f arqucs de los Cerros
fejezte he 1530 március Iő-én". A padlón, a terern közepéu egy márvúnykővöu, mely egy sírt takar, ha lúl fej s két keresztbetett csont
alatt ez olvasható: "Itt az élet csendben áll". Az Esquivel család
kápolnájában pihen Don Cristolial de Esquivel (;8 szúmos leszármazottja. Don Cristobal de Esuuivel 1553-hal! r{'!o'zt vett Aruuco
elf'oglalásáhan : felesége ama kevesek köxt volt, akiknek sikerült
a bennszülöttek váratlan támadúsától halálra rémült La Conceptión városból megmenpl;.iilHiök.Ercil1l1 t'iil"ég-('" versekben beszé'li
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111, hogyan futottak a riadt asszonyok hegycll·völg)·ölI át, "piszko. san, meztélláb, siettükben fölkapva szoknvá iukat". Don Cristobal
és felesége Spanyolországba való hazatértük után alanitották ezt
a kápolnát.
A sekrestye hosszú és keskeny. A boltíves menyezeten száz és
ezer kőből faragott torzkép kapaszkodik fölfelé; a roppant tömegben nincs két hasonló arc; mindegyiknek megvan a maga fíntöra:
ifjúnak és öregnek, férfinak és nőnek, boldognak és boldogtalannak. A sekrestyében régi-, miseruhákat és pluv iálekat, -imatáblákat és oltári edényeket őriznek. Az egyik m iseruha a tizenharmadik századból szá rrnazik. Szeszélvesen ékes mintáit II legfinomabb
arany szállal hímezték a sötétvörös alapra. A pompás munkát
Castelar is megcsodálta, amikor egyszer megtekintette a katedrálist. A nagy szónok szertelen dícsérettel halmozta el a művészi
ruhadarabot. Azóta így hívják: a Castelar rniseruhája. A sekrestyében őrzik a jóságos 'Echano püspök f>árg-arézbiíl és csiszolt
üvegből való mellkeresztdét is.
A levéltár egészen mag-ásan van; keskeny lépcsőn kell fölkapaszkodni és sok sötét, szűk folyosón végigbotorkálni, nríg' odáig
jut az ember: a nagy mahagóni ládákkal teli tágas szobába. A
ládákban jegyzőkönyvek és vén fóliánsok alszanak. A tető alatt
apró ablakok nyílnak. Középütt nehéz asztal áll. A Iábszőnyeg
egyszerű gyékényfonadék. Mélv csönd lélekzik iU; a terem nyugalmát semmi nem zavarja.
A katedrálisban vannak kamrák, padlások, Iádák, tele ócskaságokkal, szúrágta festett deszkákkal, baldachinokkal, ernelvénvelekel; püspőkszentelésen szolg áltuk valaha. Nyurga ciprus, néhány
lonccserje és rózsabokor tenyészik a kis udvarban. A keresztfolyosón a Szeplőtelen Szűz kápolnája nyílik; oltárának egyik szárnyán, mely ma már csonka, porlepte és kopott, úg-y mondják, a
Szűzanya mellett ott álltak lefestve m ind 'fl Katolikns Királyok.
Dudva veri föl az udvart; verebek csivognak ott nuphosszatj ha
beesteledik s az első csillagok kigyúlnak, II bőregerek- elhagyják
oduikat és nesztelenül rójják zegzugos kőreiket.
A katedrál is fölött a gyöngéd enyészet varázsa lebeg. Vihar,
izzó szárazság, eső és hó őrli lassan. A homokkő észrevétlenül
"morzsolódik ; az erős oszlopok megbicsakl anak; a lezuhogó esővíz
mély lyukakat váj a falakba és kirágja a vakolatot a kőtömbök
közül. A katedrális századról századra ugyanaz marad és mégis mindig más; együtt változik a nap óráival, más és más képet
•ölt az évszakokkal. Sűrű hóhullásos napokon a esúesokat, íveket,
csurgókat, virágdíszeket, . ékítményeket vastagon fedik a tiszta
pelyhek; fehéren nyúlik a fehér város fölé a katedrális. Ha esik
az eső és az utcákon szakadatlanul hörögnek a csatornák, a zápor
fátyola mögött elmerülve dereng a katedrális, A környék távoli
dombjáról holdas éjszakákon a világos ég hátteréből sejlik elő
II katedrális tornya. És hány és hány nv ár-i nap áldott déli csönd-

jében ballagtunk vogrg' könyvvel kezünkben a keresztfolyosó II.
körben a rózsás és ciprusos udvar körül!
Ismeritek a spanyol városok Iátképoit, mnlyeket 1870-hen vett
föl LaurenU Ezek a látképek ma már zöldesek és mogf'akultak:
de éppen öregségük adja meg elmondhatatlan varázsukat. Egyikük városunk panorámáját rnutatja.: tornyok, erkélvek, tetők, kiszögellések, kupolák, utcák hullámzó tengerét látni; H a házak
zűrzavara fölött méltóságteljesen emelkedik a katedrálí.s. A városi
táj falai közül itt-ott, rejWzködiJ udvarokból fák korouúi bukkannak elő. Ha jobban szemügyre vesszüle a képet, k ivehefjük raj ta
egy magas ház homlokzatát. Előtte tágas toruác húzódik, faragott
karfával. Nehéz, csillogó üvegablakos ajtó nyílik e tornúcra, Tetőket, távoli ablakokat ,látni onnét, és a háttérben a katedrúlis
tornyát. A ház hatalmas szobáiban, vörös szönyeggel borított f'olvosóin olykor fáradt, száraz köhögest halla ni; 8 ablaknyitáskor
minden reggel egy férfi szeme figyel.i onnét a katedrálist.
Ott, ahol most papok és katonák sírjaival a katcdrál is ~IL
kétezer évvel ezelőtt egy római talán Vergilius verseit morrnnlta
maga elé.
.
Hol' ego dirrredions luor irn is adfabar obortis.:

BOLDOG aki föl· tud emelkedni a szerel ct IWlI!jedik ioluira.
oda, ahol az ember már nem szereti önmagál, csak Istenét. Tc."
tünk, sárból gyúrt edény, nériink, ez is<apo~ [oiitu n«. niilcor tua
végre ekkora csodát befogadni? A lelket elraoudi« az isteni szer'etet; elfeledkezik mrunmuuuirol s em;enest J..«tenltcz siet, egyesül
vele,eggyé lesz a Lélekkel s íg,y kiált föl: "Trstem (;s szivem elhamvadt, U ram, ezeretetem J stene s örökk(~va{r) öröhéqem!
Seent Rernát
MIKOR az Loe eltölti lelkemet, semmiiélc moz,(jással, semmi
féle küüő élménnuel nem iudatia [elenlét éi; csupán fl sziuem titkos remeaése sejteti öt. Bűneim elmenekülnek, lesti lÚ'IJánsárTflitr.
meafékeződnek: i,ay tudom me" erejét. Lelkiismeretem mcrnriláoo
sodik: és szemrehrinuásokkai illet: 'í,qy tudom meg mélységes bölcseséoét, V'iselkedésem; ha csak egy jottánll\vfll-is, de mea iaoul:
ezen mérem mea ,jóind1ll,.,tát. Lelkem r>tegú,ih6dik, a bcnsb embe»
á.talakul, és mintha a fén.1Jesség árnlléka teriedeene bennern.

Seent Henu;;

