
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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