
Klempa Sándor Károly

EMLÉKEZÉS CERVANTES HALÁLÁNAK 350 ÉVES
ÉVFORDULÓJÁRA

A spanyol állami és társadalmi élet betegségét a XVI. század má
sodik felében, sok tünet jelezte, s ezek már V. Károly császár uralko
dása végén mutatkoztak.

A nemzeti gőg €s türelmetlenség, az úrhatnámságban szenvedö
hidalgók özönlése a különféle jobb pályákra, az aranyláz, a hivatalok
árubabocsátása, a közigazgatási basáskodás, az esztelen kalandok bolond
mániája, míndmegannyi válságjel, amely lidércnyomásként nehezedett
a spanyol nép szívére és ellenállhatatlan erővel sodorta az országot a
hanyatlás útjára.

Fény és árnyék, pompa és nyomor, bűn és erény minden foka és
neme, egymás tőszomszédságában tanyázott. A köz- és magánéletet
nem a törvények szelleme, hanem betűje kormányozta. Akalandorélet
minden romantikája és cifranyomorúsága felütötte fejét Spanyolország
ban, azonban sehol sem oly szembeötlően, mint a Quadalquivir örökké
derűs fővárosában, Sevillában.

A végletek és túlzások e szomorú találkozása felkelti egy költői lel
kületű sevillai polgár csipkedő hajlamát, tollat ragad és megrajzolja
először egy-két elbeszélésben (A kutyák párbeszéde, Az üvegtestű mes
ter stb.), majd egy hatalmas műben mindazt a ferde kinövést, amely. őt

és több jóérzésű kortársát is arra indította, hogy szembeforduljanak a
társadalmi árral. Igy kezd kibontakozni egy remekmű, €s így ébred
tudatára írói képességének egy kalandoséletű lángelme, akinek halála
350. évfordulóját ünnepelte mínap az irodalmi világ. .

Sok század telt el azóta, de még ma is szívesen el-el vitatkoznak
felette, még ma se tudnak nyugvóra térni Don Miguel de Cervantes
Saavedra nyugtalan élete és remekműve, a Don Quijote felett. Mintha
a történelmi távlat szívesen használt szemmértéke csődött mondott
volna a költő kalandos természetű személyének és hőse, a búsképű

lovag rejtélyének megfejtése körül. Még ma is tObb táborra oszlik a
Cervantes-kritika. Vannak, akik a szimbolikus magyarázat mellett kar
doskodnak, mások viszont kizárólag a lovagregények elleni irodalmi
hadjáratot látnak benne. Vannak, akik szívesen állitják, hogy szorosan
véve nem Cervantes a Don Quijote szerzője, hanem az egyes olvasók,
akik az idők folyamán érzelmeiket belecsempészték a regény cselek
ményébe. Unamunoval az élén, sok spanyol sürgeti a regény "hivatalos"
magyarázatát, ahogyan a szentírást az egyház jegyzetezi, mert így a
mű önmaga és emberséges dernokráciája sok lelki vigasz, sok áldás,
valamint a nemzeti megújulás el nem apadó forrása lehet. De Una
muno tovább megy, amikor kijelenti, hogy a Don Quijote szegény Cer
vantes feje fölé nőtt, úgy hogy ·nagyságát ő maga se tudta már fel
fogni.

Nagy feltűnést keltett napjainkban Dominique Aubier-nak: Don
Quichotte prophete d'Israel című tanulmánykötete, amelyben azt fej
tegeti, hogy Cervantes regénye profétikus mű. A főhős, Ezekiel prófétá-·
hoz hasonlóan, ugyanolyan körülmények között vándorol az inkvizíci6
korában, mint egykor a választott nép. A zsidóság helyzete ugyanis
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Cervantes idejében a babiloni fogsághoz volt hasonlítható. Ugyanazon
tényezők veszélyeztették létét, mint Ezekiel idejében. Igen, Don Quijote
mint valami kérdöjel kóborol a máncha-i síkságon, ö valóban a spanyol
kultúra kétértelmű jellegének kifejezője, mondja Ortega y Gasset. Ezer
és ezer tanulmány próbálja a titkot megfejteni, azonban a hős a mai
napig néma maradt.

Abban azonban míndenki megegyezik, hogy az első rész nem más,
mínt szatíra, De attól a pillanattól kezdve, hogy oa derék Sancho csat
lakozik a lovaghoz, a regény márís túlnő az eredeti tervezet és szándék
keretein. A kóbor lovag szeme előtt most már más célok lebegnek. Saját
korának szellemi elfajulása ellen lép. fel, a barokk-észjárás ellen hada
kozik. Nem bolondos magatartásán van a hangsúly, hanem magatar
tásának e sajátösságán. Olyan ember, akinek természete ezekkel a sza
vakkal írható körül:

Hacer cosas del mayor loco del munda, y decir razones
tan diseretas, que borran y deshasen sus hechos (ll. 18);

azaz "olyan tetteket visz véghez, amilyeneket a világ legnagyobb bo
londja tesz és olyan értelmes nyilatkozatokat mond, amelyek tetteit
elnémítják és elfelejtetik". Hogy a régi .lovagí eszményből kalandor
világ fejlődött ki, senki sem tudta jobban, mint Cervantes maga. Kalan
dos életének már egészen. rövid ismertetése is ezt sejteti.

I.

Az Aloala de Hénaresben született (1547) ifjú irodalmi pályára ké
szül, és mestere Juan Lopez de Hoyos madridi paptanár egy alkalom
mal bemutatja a 22 éves Giulio Aquaviva bíbornoknak, aki azért jött
Madridba, hogy kifejezze II. Fülöpnek a pápa:részvétét, a király első

feleségének és fiának, Don Carlosnak halála alkalmából. A bíbornok
maga mellé veszi íródeáknak a fiatalembert és ketten beutazzák Spa
nyolországot, Franciaországot. Cervantes végül Itáliába jut. A Vatikán
ban lakik, ahonnét a dominikánus pápa a renaissance minden dévajsá-

; gát már kiüldözte. Olvassa Dulci komikus époszát, a harsány kaoaj bib
liáját.

Ez időtájt fejti ki az izlárn legnagyobb erejét. Elérkezik Lepanto
emlékezetes napja. Cervantes katona lesz, de a tengeri csatában a
La Marquesa new, pápai szinek alatt hajózó gályán megbénul félkarja.
Elbocsátást kér. Sesa hercegtől ajánló levelet kap, Don Juan pedig kü
lön jutalmat kér a királytól a hős őrmester részére. Sajnos, ezek a leve
lek okozták vesztét. A tengeren kalózok kezébe kerül, a levelek gon
dolkodóha ejtik a kapitányt és akkora' váltságdíjat követelnek érte,
hogy annakelőteremtésecsak öt év múlva sikerül a család és a trini
tárius szerzetesek közös fáradozásával. Cervantes magatartása az algíri
börtönben csodálatra méltó. Itt szeroncsétlen társainak erkölcsi támasza.
Háromszor kísérli meg a szökést, mind a három esetben elfogják. Ke
ménv magatartásáért az ellenség is megbecsüli.

Öt éves fogság után visszatér Soanvolorszázba. A 3"1 éves költő
pénz nélkül, nyomorogva keres megélhetést. Családja tönkrement. Don
Juan halott, Sesa hercege távol van, ajánló leveleik már nem érnek
semmit. A kérvényezőt mindenűtt elutasítják. Portugáliába is elkerül
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II. Fülöp megszálló seregével, megtanul portugálul, Olvassa íróíkat,
Minthogy szerenesecsíllaga még most sem akar felragyogni, elhatározta,
hogy leteszi a kardot és tollat ragad. Első művének, a Galatea című

pásztorregénynek megjelenését (1585) nem kísérte se anyagi, se szellemi
siker. Annyit azonban mégis elért vele, hogy menyasszonyát, Dona Ca
tilinát, kinek Elicio pásztor szerepében ő teszi a szépet, Esquivias falu
ban (Toledo mellett) oltárhoz vezethette.

Hamarosan új fába vég.ta fejszéjét, felcsapott színműírónak. Vagy
20-30 színdarabot írt. Ezek kettő kivételével (Numancia és Los tratos
de Argel) elvesztek. De hamarosan fölismeri, hogy a színműírás, amely
re kizáróhg pénzszerzés céljából adta fejét. nem Igazi kenyere. Még
néhány keserves évnek ikellett eltelnie. Végre egyik barátja állást sze
rez neki. Úgyis mint szállítá'Si ügvnök s később mint Granada városá
nak vadószedője, bejárja a falvakat és városokat, megismeri hazájának
keserves pénzügyí állapotát, a kormány terhes intézkedéseit. Saját tes
tén érzi a kicsinyes bürokratizmus tűszúrásait, amikor Sevillában, ké
sőbbi állandó lakhelvén (1588-1603), tizenegy hétig kell bőrtönben

ülnie, mert egy csalót ibecsületesnek tartott.
Közben megtörtént a nagy Arrnáda pusztulása (1588). Rengeteg em

her veszett el a rossz vezetés következtében. Éppen 25 évvel a lepantói
győzelem után (1596) az angolok Essex gróf vezérlete alatt Cadízban
partraszállottak. A partvédelem oly ezervezetlen volt, hogy a fosztogató
ellenség előtt a város tárva-nyitva állt. Ekkor eszmél rá Cervantes, hogy
az egykori győzelmek és hősi tettek példájától mennyire eltávolodott
a méltatlan utókor. Igen, Lepanto és az algíri börtön szellemét, V. Ká
roly régi lovagi eszményét kell feltámasztanía, fel kell fegyvereznie a
jó régi Don Quijote-t, hadd mutassa meg az egész spanyol nemzeti kö
zösségnek, mennyíre elfajultak már, merunyire elsorvadtak az ország
politikaí, szocíálís és erkölcsi erői, mert a valódi lovagság helyett kalan
dorok kerekednek felül. 19y fogamzott meg benne a csúfondáros filo
zófia nagy hősének alakja a sevillai börtön egyik sötét zugában. 1603
ban készen lett, 1604-ben a cenzori engedély is megérkezett és 1605-nen
a nagy spanyol tragédia hőse, Juan de la Questa madridi sajtójából,
még ez évben hat kiadásban, elindult világkörüli útjára, hogy a nagy
hatalmi ábránd, az úgynevezett "fülöpi világrend", az illuzionizmus vég
zetes tévedéseit feltárja. Földhöz ragadt esatlósa, Sancho Panza, aki
hamarosan a rajongó lovag varázsa alá kerül, párhuzamos vonalon az
anyagíesság életelvét képviseli.

Bolondok vagytok mindnyájan - gondolja magában Cervantes
és az illúzió benneteket is a tömegőrület örvényébe dönt. A világ cso
dálatos színház, amelynek színpadán nem látjátok meg. mi van, és C';!lÍk
azt érzékelitek, ami nincsen. A mennyország vonz benneteket, azonban
az ördög magával ragad valamennyiötöket, Felfelé Don Quijote-k v:agy
tok, lefelé Sancho Panza-k. Nem helyes se az egyiknek érzelmi túlten
gése, se a másiknak értelmi szegénysége, s ezért kell a nemzettestnek
ugyanazt a gúnyt, ugyanazt a szenvedést eltűrnie, mint amelyben a
lovag és csatlósa részesült lépten..nyomon. S kérdem. nem helyesen
jövendölt-e Cervantes?

Az élet küzdelmeiben megacélosodott Cervantes a sok negatívum
mellett Illem feledkezett meg a pozitívumról sem, nem feledkezett meg
a sok fájdalom között az örömről, a hasznosról, nem feledkezett el ar
ról, hogy az intő példa mentő elv is lehet az élet kényes helyz€'teibe;n.
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Igy keletkezett Don Quijote lényében az a furcsa kettőség. az okos
lovagi jelleg és a gyógyíthatatlan eszelősség, amely hol segít vagy el
ijeszt, hol téved, illetve utat mutat, hol fékez és segít. Sancho ilyen ér
telemben nemcsak pocakos epikureus, hanem ugyanakkor a józan em
beri értelem képviselője.

Don Quijote és apródja útnak indul, hogy hazája és népe számára
megteremtse az aranykorszakot, amelyet oly szemléltetően tud leírni.
Meg akarja valösttaní a barokkal nagyon is ellentétes emberi eszmé
nyét, amely így sűríthető össze:

casto en los pensamientes, honesto en las palabras, liberal en
las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, cari
tativo en los menesterosos, y jinalmente mantenedor de la
verdad, aunque le cueste la vida el defenderla (II. 18),

azaz "tisztának kell lennie gondolataiban, illedelmesnek szavaiban, bő

kezűnek jócselekedeteiben, bátornak hőstettetben. türelmesnek fára
dalmaiban, résztvevőnek a szükségben szenvedők iránt s végül az igaz
ság pártfogójának, ha életébe is kerül annak megvédelmezése",

< Tehát felkerekedik, hogy a lelkület lezüllését erőnek erejével meg
akadályozza.

II.

Rivadeneyra, Loyolai Szent Ignác életrajzírója, azt állítja, hogy a
nagy szeritben pamplonai sebesülése után Krisztus és a szentek élete
olvasásának hatása alatt nagy változás állt be. Az az égő vágy szállta
meg, hogy a tetteket, melyekről olvasott, utánozza, sőt megismételje.
S így ő is egyik reggel szelgájától kisérve útra kelt, és megkezdte Krisz
tusban gyökerező kalandos életét. Minden szándéka az volt, hogy nagy
tetteket vigyen véghez, mert a szentek, akiket mintaképül választott,
ugyanazon az úton indultak el. Vajon Don Quijote nem egy második
Ignác-e? Nem ugyanaz-e evilági, illetőleg általános emberi értelemben,
mint Ignác volt vallási értelemben?

&3 van a századnak még egy dicsőséges női alakja is, aki megérteti
velünk Don Quijote szellemét, és ez Teresa de Jesus, a hős avilai apáca,
Csodálatos, hogy e három hős élete mennyire hasonlít egymáshoz még
részleteiben is. Ignác is, Terézia is 40 éves korukban találták meg hivatá
sukat. Don Quijote is férfi kora delén volt, amikor elindult, hogy a
világ jogtalanságai ellen küzdjőn. Amint Ignác első útja alkalmával az
irányt rábízta lovára, hogy csak az isteni gondviselés vezesse, amint
Szent Terézia ellenkezés nélkül meghajlik az ég akarata előtt, úgy
Don Quijote is alázattal meghajlik egy magasabb akarat előtt, mídőn

lovára bízza az útirányt. Igy lesz az alázat és az engedelmesség e három
nagy ember hősiességének alappillére. s ezeket az erényeket követel
ték meg szígorúan, önmaguktól és tanítványaiktól is.

Szent Ignác 1522 karácsony szent estéjén, Monserrat hegyén, az
oltár előtt lovagi fegyverőrséget állt. Mint Krísztus leendő lovagja idő

zik itt. Fegyverei szegényesek, a valóságban azonban félelmetesek és
dicsőek, hisz velük az emberi természet ellenségei ellen akarja a har
cot felvenni. Teréz kapcsolata az eucharisztikus Istenhez állandó őrség

volt, folytolnos lovaggá-avatás és örökös véd- és daeszövetség. Bárhol
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alapított kolostort, első gondja az Oltáriszentség elhelyezése, és beesü
letbeli kötelességének vallja, hogy az első éjjeleket önmaga virrassza
át őrségképpen. Don Quijote szintén nem tudja elképzelni magának a
lovagi életet őrségállás nélkül. Ocska fegyvereivel őrt áll, amelyek épp
cly dícsőek és félelmetesek, mert velük az igazságtalanságot akarja
megszüntetní, az özvegyeket és árvákat védelmezni, tehát az emberi
ség javát szolgální. Bátran állja az üldöztetést és szídalmat, a szégyent
lovagi céljainak elérése érdekében. Ugyanazt a győzedelmes keresztes
hadjáratot vezeti Ignác, legalábbis addig, amíg nagy művét megszílár
dítva nem látja. Ugyanez a szellem árad Terézből, amidőn a toledói'
börtön cell áj ából Juan de Jesus Roca-nak ezeket írja: las cárcelas, los
trabajos, las persecuciones, los tormentos, las ignominias, y afrentalJ
por mi Cristo y por mi religion son regalos y mercedes para mi, azaa
"a börtön, a viszontagság, az üldözés, a gyötrelem, a gyalázat és zak
latás Krisztusomért és vallásomért míndmegannyí ajándék és jutalom
számomra". S valóban úgy van, mintha csak a szegények, az elnyomot
tak és a- nyilvános bűnösök szeretnék mindhármukat, akárcsak annak
idején Krísztus Urunkat. Ki merné tagadni ezek után, hogy ezt a három
emberi nagyságot egy fából faragták. hogy egy és ugyanazon szellemi
valóság gyermekei, és hogy Don Quijote éppúgy, mint Szent Ignác
avagy szent Teréz, népének vezére óhajtott lenni magas célok elérése
érdekében.

O, mily messze áll ettől a meglátástól a jeles francia Louis Philippe
May véleménye, aki Cervantesben a szabadgondolkodás atyját szeretné
tisztelni! Mintha a búsképű lovag kalandjai csupán azért iródtak és
pattantak volna ki Cervantes agyából, hogy ezzel álarcot helyezzen a
Szent Officium árgusszemei elé, mert a teológusokkal és a skolasztika
rendszerével csak így vivhatja meg kulisszák mögötti harcát, Ilyen ér
telemben Sancho Panza is a Descartes előtti gondolkodás szóesöve
lenne. Sekélyes racionalista magyarázat ez, amely egy lángelme mísz
tíkus ötlete előtt megtorpan. Ezzel szemben fényes elégtételt ny~jt Louís
Philippe May honfitársa, Max Daireaux, aki 1947 nyarán megjelent
tanulmányában pontról-pontra, kalandról-kalandra kimutatja a nagy
mü dualízmusát, a szatíra mögött leselkedő költöt, aki lelkesedéssel in
dul el pályáján, örökké reménykedik, de a sors kemény csapásai alatt
megpuhul. A test és lélek dialógusát vetíti elénk Cervantes, akárcsak
Szent Ignác és Szent Teréz. Mélységes humánum árad a nagy mü mín
den sorából. Eza humánum vetteti fel velünk [ogosan a kérdést: ha
Don Quijote céljai oly fenségesek, ha szándékai oly nemesek, míért
kellett neki a századok harsogó nevetésének áldozatául esnie? míérs
kellett neki eszelősnek lennie? vajon az eszme önmagában véve nem
nagyobb bolondság-e, mint a bolondság önmaga? Azt hiszem erre a
kérdésre Cervantes a következő feleletet adta volna: regényemet egyéni
költői tételem szerínt fogalmaztam meg, ez pedig így hangzik: deleitar
aprovechando, azaz ,,mulattatva tanítani". A komédia szerínte csak:
espejo de la vida humana, ejemplo de las costumbres e imagen de la
verdad, azaz "az emberi élet egyik fajtája,' az erkölcs példázata és az
igazság vetülete".

A tréfának és igazságnak harmonikus kíegyenlítése megköveteli,
hogy ha az egyik elemet kiemelem, a másikat arányosan hozzáidomit
sam az elsőhöz. A Don Quijote-ra alkalmazva ez annyit jelent: minél
szigorúbb és fenségesebb a tanulság az eszmei tartalom, annál inkább
át kell hatnia a külső formának, a mulattató elemnek a. komoly cse-
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lekményt. Ezért lett oa Don Quijote olyan könyv, amelyben főleg a
meseszövés 'bősége uralkodik. Pásztorregény, kalandos szerelmí törté
netek, olaszos novella, románc-betétek. Boca.ccio-emlékek, Ariosto népies
mondásaí ölelkemek itt vegyesen. .

Igen, Cervantesnek egy-éni nézetei és módszereí vannak, ha a spa
nyoloknak meg akarja mondani az igazságot. Mosolyogva és cseppen
kint adagolja népének a felhígított orvosságot. Nem hiába mondja egy
ma is nagy tekintélynek örvendő kritikus, E. Gómez de Baquero: Somos
un puebIo .aficionado a tomar a burla lo que se presente sea l o que
[uere, azaz, "olyan nép vagyunk, amely a tréfát úgy veszi, ahogyan az
magától jelentkezik". A bölcsességnek és értelemnek magára kellett öl
tenie a fonákság és kalandorszellem köpenyét, hogy meghallgatásra
találjon. -

III.

Ha Cervantes főcélja csakugyan a lovagregények kiirtása lett
volna, akkor érthetetlen, miért hóbortos a hős csak tetteiben és miért
nem érzületeiben is. Ugyanis, igazi világos pillanatokkal nem rendel
kező bolond, akinél a tettek és szavak összhangban vannak egymással,
sokkal nagyobb hatást kelt az olvasóban.

Cervantes épp a Don Quijote II. részének befejezésén dolgozott,
mikor 1614-ben egészen váratlanul megj-elent Tarnagonában a regény
folytatása. A munka címlapján szerzőként Alonso Fernández Avellaneda
szerepel, Kétségkívül álnevet viselő író, akit bizonyára a bosszú és az
irigység vezetett. J ó példa lett ez oa fércmű arra, mivé vált volna Cer
vantes műve, ha a regény hőse valóban magasabb eszményi célok nél
kül járta volna a világot. Avellaneda műve szatirikus harciriadó a lovag
regények ellen. Cervantes munkája ettől messze eltér. Az előbbi, gond
viselésszerűen. kellő megvilágításba helyezi Don Quijote igazi arculatát.
A költő kortársai is a regény első részét kulesregénynek tartották,
amely ott tréfál, ahol lehet, és ott mar, ahol tud. Ezt alátámasztja a
regény előszavának következő mondata: non ha sido atro deseo que
poner en aborrecimiento de los hombres las jingidas y disparatados de
tos libros de caballerias, azaz, "egyetlen kívánságom az volt, hogy az
emberek átkainak szolgáltassam ki azokat a hazug éig képtelen meséket,
amiket a lovagokról gyártanak".

Csak 10 év múlva, Avellaneda orvtámadása után, amikor a máso
dik rész 59. fejezetét írja, frissíti fel a szerző -egy folytatólagos kötet
ben a kóbor lovag és esatlósa emlékez-etét, és ez a második rész világo
sít fel bennünket a-ITól, hogy tulajdonképpen mi is rejlik a kóbor lovag
ösztöneinek mélyén, Kutatta Cervantes az elvi idealizmus meddő küz
delmét a reálizmussal szemben, kutatta a meg nem alkuvó önzetlen
séget, amely végülis elbukik az anyagi érdekekkel szemben. Valóság és
álom, test és lélek, anyag és szellem, amelyek folyton kergetik és al
kudoznak egymással. ölelkeznek a regényben, mint az emberi szellem
két ellentétes pólusának tragikus képviselői. Don Quijote tehát éppoly
nélkülözhetetlen Sanchonak, mint Faust Mephístophelesnek. íme a vég
tanulság, hogy mire kell beasülni az élet való és álértékeit, mint kell
lelkesedéssel törekedni az eszményi célok felé, s mint kell győzni tudni
önmagunkon, ha azok meghíusulnának. Szinte halljuk a madáchi gon
dolat kicsengését: ember, küzdj és bízva bízzál. Joggal mondhatjuk
tehát, hogy a második rész Don Quijote magatartását tragikus életér-
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zésnek minősíti, amelyben már nem nevetünk oly harsogóan, mint ami
kor a hős nekirohan a realitás szánalmas szélmalmaínak, hisz. evangé
liumi tisztaságú térségen mozog, ahol a korai spanyol barokk minden
törekvése világos értelmet nyer.

A mű derűs pesszímizmusát, amely oly nagyon hasonlít a magyar
lélek sírvavigadásához, a portugál Fidelino Figueiredo így fejezte ki:
"A mély búskomorság végső következtetését, mely végülis ránk ragad
Quijote tiszta idealizmusának bukásából és a sanchoízmussal való meg
békélés lehetetlen voltából, Rodriguez Marin (a legkiválóbb Cervantes
tudós) a regény őnélterajzi jellegéből magyarázza." Ez a megállapítás
egyúttal Körösi Albin, a nagy magyar hiszpanológus tétele.

Nem csoda tehát, ha korunk nagy spanyol gondolkodói s-aját ké
pükre valóságos bölcseleti rendszert hámoztak ki Cervantes művéből,

hiszen többszáz év 400 spanyol kiadásának míndegyíke hozzájárult
egy-egy gondolatfoszlánnyal a rejtélyes mű megfejtéséhez, kíbogozásá
hoz. Bátran mondhatjuk, hogy az európai lét tragikus törvénykönyve
ez a lírai regény, amelybe belefér a hit és kétség, lelkesedés és gúny,
realizmus és illúzió megdöbbentő szintézíse.

És a vég? Don Quijote halála órájáig szlklaszílárdan hisz önmagá
ban. Csak az utolsó percekben tér észre. A kiábrándulás (desengano)
ekkor úgy hat, mint a pusztító jégeső. Ráébred, hogy Dulcíneát nem
válthatja meg. Spanyolország nem szabadul fel .80 piearizmus és ílluzío
nízmus uralma alól. Egy egész életet kellett tehát hiába leélnie, átküz
denie egy fenséges célért, amelynek elérését immár csak a végtelennek
távlatában remélheti. Minden nemes törekvése a kőzösség szolgálatában
hiú ábrándnak és tűnő álomnak bizonyult. Vajon mi késztette a szerzőt

erre a befejezésre? Valószínűleg az, amit Juan Valera "su inspiración
inconsciente, la esencia y el ser de su ingenio"-nak, azaz ,.öntud:ltl':ln
ihletnek. a szellem létének és lényegének nevez". Ezt Miguel Unamuno
úgy írta körül. hogy a költő kénvszerült közvetítőte volt egy .az eg-2-sz
nép szelleméből fakadó alakításnak, illetve alkotásnak. Igen, Cervantes
mintha a barokk észjárást fenvezető katasztrófa tudatára ébredt volna.
Don Quiiote utolsó nacjalban belátta, hogv küzdelme eg)' úi Spanyol
orszáz érdekében hiábavaló volt. Talán még ma is hiába folvtatja iezt
a küzdelmet?!

IV.

Amikor oa XIX. század első évtizedeiben, a romantikus irók prona
gandáia folytán, a spanyol irodalom termékeinek olvasása és utánzása
úgyszólván divat lett Németorszáában és Közép-Euróuában. Cervantes
került Calderon mellett az érdeklődés előterébe. Schlegel Frigyes, ,aJki
ennek a mozgalomnak vezére volt, a következőket íria Cervantes al
kotásáról: ,.Don Quijote az összes művek között invenció és szellemi-

. ség tekintetében a legg.azdag,abb... E munka isteni nyelven íródott."
Vörösmarty pedig, aki Schlegel hatására vsztntén elolva-sta a scanvol
regényt, azt "férfimunkán.:tk", olvasását pedig a legnagyobb élvezetnek
mondta. Petőfi Sándor már diák korábari szoraalmasan tanult soanvolul,
OSi'lJkhogy Cervantes verssorait eredeti nyelven élvezheSJ'>e. Mikszáth
Kálmán Beszterce ostroma című regényében oa macvar Don Qui.iote-t
alkotta meg'. Riedl FriltYes ezzel kapcsolatban kifejti. hogy "mi,1.kik
szellemi dfllgokkal fogl.'llko'lUnk. akik eszménveket tííztün"<: ki m<101mk
elé az életben, mi mindnyajan Don Quijote-.k vagyunk. Törekvésünket
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eztán megmosolyogía, kineveti a valóság, a szamáron lovagló Sancho
Panza . •. Aki az eszményi célokat keresi - folytatja a nagy irodalom
tudós -, annak el kell fogadnia ezt, bele kell nyugodnia, hogy a kóbor
lovagot porba döntik, de nem a lovagok, hanem a borbélylegények."

A Don Quijote első magyar fordítása 1829-ből való, de ez még
francia fordításon alapszik. 1846-ból is van egy angolból való "átültetés.
csak 1848-ban jelent meg az első teljes Don Quijote-kiadás Karády
Ignáctól. Ezt követte majdnem tíz további fordítás, ezek azonban csak
több-kevesebb hűséggel tükrözik az eredeti nagy mű szellemét. Kivo
natos üjúsági átdolgozások is készültek, de egyik sem tudja a mü valódi
értékét tolmácsolní, A legkényesebb igényeknek egyedül Győry Vilmos
fordítása felel meg.

Cervantes 16I5-ben befejezte nagy művél Azonban Madridban,
ahol véglegesen letelepedett, nem tudott megpihenni. Újra tollat ragad
és egy újabb regényt ír Trabajos de Persiles y Sigismunda címmel.
A szívbeteg költő nagyon sietett, hogy ezt a lírai regényét, amelyet élete
remekművének tartott, be tudja fejezni. Ez "1616 október első napjai
ban meg is történt. Még le sem tette a tollat, amidőn ütőere verésén
megérezte, hogy négy nap múlva, vagyis legkésőbb vasárnap, szíve meg
fog állni. Gyorsan levelet írt Lemos grófnak, és abban tréfásan egy régi
románc soraira hivatkozik:

Ptiesto ya el pié elestribo,
Con las ansias de la muerte,
Gran Seiior, estate eseribo, "

vagyis, "lábam már bent van a halál lovának kengyelében, amikor ezt
nagy Uramnak írom". Előérzete beteljesedett. 1616 október 1O-én, egy
szombatí napon lehunyta szemét, Ez"a levél volt irodalmi végrendelete.
Nem kellett semmi másról intézkednie, mint lelke üdvéről. Két misét
kért. Ez volt az egész. Szegényen született, szegényen élt. Öreg napjai
ban a toledói érsek és Lemos gróf kegydíjából tengette életét. A mad
ridi trinitárius apácák csendes sírboltjában, ahol szeritéletű nővére is
nyugszik, várja azóta a feltámadást,

Halálának 350 éves évfordulóján a magyar közönség szívesen em
lékezik meg róla, aki halhatatlan művét mindenek előtt katolikusnak
tekintette. 1613-ban megjelent Példás Elbeszélések (Novelas ejemplares)
címtl novella gytljteményére ezeket a szavakat írja: "Ha olvasásuk va
lami gonosz gondolatot támasztana az olvasóban, inkább levágatnám
a kezemet, amellyel írtam őket." Talán ezek az őszinte szavak indítot
ták a Columbiában ma is élő spanyol családokat arra, hogy az októberi
Iítániákon a rózsafüzér imáját Don Quijote lelki üdvéért esengő könyör
géssel kezdjék el.

•
Az embeT akkor inkább önmaga, az embeT akkor embeTibb, amikoT az

öröm az alapvető vonás benne és a bánat csupán mellékes ;ele-p,ség. A mélabú
áTtalmatlan közjáték legyen, gyönge és tűnékeny kerete a léleknek; a magasz
talás legyen a lélek állandó lüktetése. A bOTÚlátás a leg;obb esetben amolyan
éTzelmi fél-pihenés, az öTöm a láTmás munka, amelyben minden dolog éle
tet kap.
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