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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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