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E lösz ó.

Fordítónak, mikor jelen műbe kezdett, eszeágában 
sem volt, hogy valaha napvilágot lásson az; meg
kezdte csupán a’ francia nyelvbeni gyakorlat oká
ért , folytatta csupán mulatságból, bevégezte — 
mert körülményei miatt nagyon reáért.

Szövegül van felvéve Flórian francia kiadása, 
melly tán leghübb Don Quicholte az eredeti után , 
sőt annál valamivel simább. Fordító a1 francia szö
veghez hü maradt csak azért is, hogy az erede
titől igen el ne távozzék. Nehézséggel, aggoda
lommal nem küzdött, csak mikor Sancho l’anza 
példabeszédeihez ért, mellyekben hogy az erede
ti értelmet meg ne rontsa, vagy legalább meg
közelítse , a’ francia és német kitételeket felhasz
nálva, összehasonlította, és úgy magyarosította: 
Minden egyébben csak a’ francia szöveg van kö
vetve.



Jelen mü nem új, sőt ismeretes tünemény 
az olvasó világban ; de vannak műk, mellyek so
hasem idősödnek el, és Don Quichotte egy illyen. 
A’ mennyiben pedig — legalább saját élet nagy
ságában — most nyer először magyar indigena- 
tust: tán nem lesz minden érdek és érdem nélkül, 
ha tudnillik méltónak laláltatik a’ hazafiúsításra. 
E’ tekintetben nagy reményünk van, hogy Don 
Quichotte’ új hazája nem leend túl szigorú, sőt 
számot vetve ön magával, nem fog visszaútasílani 
egy olly hírhedett vitézségü erős bajnokot, mint 
a’ minő Don Quichotte a’ manchai.



Cervantes élete.

ITIiguel Cervantes de Saavedra született Alcalában (de 
Henares) 1547-ben October 9-én. Atyja volt Don Rod- 
rigo de Cervantes; anyja : Donna Leonóra de Cortinas. 
Tanult Madridban; ifjú korában erőnekcrejóvel költő akart 
lenni, több költeményeket írt, mellyek mellett majd 
éhen halt. Szegénysége miatt elvégre is kénytelen volt 
1569-ben honát elhagyva Romába utazni, hol Julio Aqua- 
viva bibornoknál szolgálatba lépett. 1570-ben katonává 
lett, és jelen volt 1571-ben a’ híres levantei csatában5 
a’ mikor bal karján tetemes sebet kapván sokáig feküdt 
a’ messinai kórházban. 1575-ben a’ tengeri rablók ál
tal elíogatva rabul vitetett Algírba. Szabadsága vissza
nyeréséért több ízben kockáztatta életét; megszökési 
tervei és kísérletei közt — mellyek Cervantcsnek vállal
kozó bátor lelkére mutatnak , és sohasem ön maga, ha
nem valami gyáva cimbora miatt szenvedtek hajótörést — 
legnevezetesebb és a’ legjellemzőbb az , mikor összees
küvés útján egy merész megrohánással magát Algír vá
rosát elfoglalni tervezte; a’ terv csaknem a’ süker percé
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ben dőlt dugába; mind a’ mellett annyira megrendítette az 
algíri deyt, miképen ez 500 piastert tett le Maminak, 
Cervantes urának , váltságúl, csakhogy a’ veszélyes em
bert saját börtönében szemei elölt tarthassa.

Végre megszabadúlt 1580. septembcr 15-kén, mi
után az édes anyai szeretet 500 piaster váltság-díjt lefize
tett érette. 1581-ben Spanyolhonba visszatért, és ismét 
neki feküdt a’ szép tudományoknak. 1584-ben irta Gálá
ié évben nőül vette donna Cafállná de Salasarl.
Vagyona nem lévén , hogy háznépét tarthassa, kénytelen 
volt írni, dolgozni. 1594-ig szüntelen a’ Madridi szín
pad számára írt, összesen mintegy 30 színmüvet.

Cervantes később Sevillában , Cordovában , majd 
Mancim megyében tartózkodott. Ennek egyik falujában — 
úgy tartják: Argama Silla de AlbaXrAn — a’ lakosokkal 
valami viszonya , vagy összeköttetése lehetett, melly rá
nézve olly rosszul ütött ki, miképen nem tudni mi okon 
ugyan ott börtönbe záratott. Olt irta meg mester müvét 
Don Quichotte I-sö részét, mellyel 1605-ben Madridban 
kiadott.

E’ mü megjelenése — mivel azt vélte az olvasó vi
lág, hogy lovag-regény és semmi egyéb — nem csinált 
különös hatást ; csak miután Cervantes egy röpiratot El 
Buscapié cím alatt kiadott, mellyben némi a’ munkábani 
rejtett czélzatok iránt nyújtott fölvilágosítást, terjedt el 
olly hirtelen nemcsak Spanyolhonban , hanem egész Eu
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ró pában. — Nevezetesebb munkái közé tartozik még : 
Viage dél Parnaso (Utazás parnassuson) és Adjunta al 
Parnaso (Találkozás a’ parnassuson). — 1615-ben ismét 
nyolc új vígjátékot adott ki, mellyek közönyösen fo
gadtattak.

Cervantesnek voltak tisztelői és irígyei , kik; közt 
legnevezetesebb : Alonzo Fernandez de Avellanada ál
nevű , ki 1614-ben pasquil gyanánt irta Don Quichotte 
úgy nevezett II-dik részét, mellynek kivált élőbeszédé
ben Cervantest vagdalja és mocskolja. Cervantes nem 
késett ellenségének azzal felelni, hogy megírta Don Qui- 
chotte-jának valóságos II-dik részét, és 1615-ben Mad
ridban kiadta. A’ világ e’ műben ismét az igazi Don 
Quicholte-al találkozott, egyszerre ráismert Cervantes tol
lára , és Alonzo pasquilja íeledve lön.

Don Quichotte II-dik része utolsó műve volt Cer- 
vanlesnek, mellynek kiadását éleiben megérte. Dolgo
zott ugyan egy illy című munkán is : Trabajos de Per- 
siles y Sigismonda (Persiles és Sigismunda ínségei), de 
a’ melly halála után látott csak napvilágot. Cervantes be
tegeskedése kezdődött 1615-ben, ’s meghalt 1616-ban ap- 
ril 23-kán, 68 éves korában; eltemettetett Madridban. 
Sírdombja fölött semmi emlék-kő, semmi sír-vers !



.utód' íibídf Jhíe! r 0 : < «»• ■



I.

l)on Quichotte, a' híres manchai, jelleme és 
foglalkozásai.

Mancim megye valamellyik falujában, mellynek nevé

re *)  emlékeznem nem tetszik , nem régibe élt egyike 
azon nemes embereknek, kiknek egy rozsdás kardjuk , 
rongyos paizsuk, egy görlnts lovuk, és egy sovány aga
ruk szokott lenni. Ebédre valami gulyáshús féle**)  bur
gonya vagy más főzelékkel; vacsorára ecetes vöröshagy
ma , só- és paprikával ; szombaton rántotta , pénteken 
törölt lenese ; sátoros ünnepim még galamb becsinált is 
— jövedelme három negyedét elvitte. A’ többit ruhára 
költötte : linóm posztó mente , bársony nadrág és cipők 
—• ünnep napon ; köznapokon közönséges posztó ruha. 
Háznépét telte egy gazdasszony 40 éven felül, unokahúga 
20 éven alul , egy mindenes, ki szobái, udvart, istálót 
söprőit, szántott, vetett és kapált. — Nemes emberünk 
életideje 50 felé közelgőit. Jól megtermett, vaskos bár 
sovány képű , korán kelő és nagy vadász volt. Családi 
nevét Quixada vagy Quesadanak mondják, de nem bi
zonyos. Legvalószínűbb a’ Quixana név. — Mindegy; a’ 
dologra nem sokat tartozik, csak lelteiről tudjunk szá
dot adni.

) Cervantes ott íilt börtönben. Lásd életét.
**) A> Spanyolok kedvenc étele, az. o/M-nak, mellybe többféle 

hús és főzelék jött , leginkább megfelelhet a’ magyar gu- 
lyáshús.

1
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Azonban nemesünk — mint gyakran történik — 
henye úri ember volt; mi annyit tesz , hogy minden ál
dott nap három negyedén lovagregényekel olvasott, olly 
buzgalmával a’ gyönyörnek , hogy a’ miatt vadászai és 
gazdálkodás feledve lőnek. És a’ mint szenvedélye nőt- 
tön nőtt : birtokát holdanként eladogatta, tetemes könyv
tárt alkotandó e’ fajta könyvekből, mellyek közt főkép a' 
híres Felician de Sylva munkáit becsülte. Ezen világos 
könnyű prosa, mellynek ugyan semmi értelme sincs, bá
mulatos szépnek tetszett előtte; főkép az annyira gyön
géd mondatokban , mikor a’ szerelmesek így beszélget
nek : „Ok-alaptalanságod alap oka annyira megingatta 
józan okosságom alapját, miképen alapos okom van szép
séged ellen panaszt emelni.“ E’ természetes folyó be
széd igézőleg hatolt nemesünk fogékony lelkére. Csupán 
az bántotta , hogy tisztán ki nem vehette a’ mondat ér
telmét, megfejtésével éjjel nappal kínlódott; bár abból 
maga Aristoteles sem lelt volna képes kiokosodni.

Hanem sehogysem tudott kibékülni azon szörnyűsé
ges sebekkel, mellyekel Don Belianis osztogatott és ka- 
pogalolt volt, mert úgy képzelte, hogy a’ legügyesebb 
sebészek keze alatt is elcsúlult az egész lest a’ számta
lan sebhely és forradások miatt. Mind a’ mellett becsülte 
a' szerzőt leginkább azon jelentéséért, mellyel munkája 
végén említ : egy bevégezhetlen kaland iránt. Nemes 
emberünk többször késérteibe jött tollat ragadni, hogy 
e’ mestermű csomóját megoldja ; de a’ sors más nagyobb 
teendőkkel bizla őt meg.

Gyakran vitázott a’ helybeli pappal, ki tudós és 
Siguenzában graduált férfiú volt, a’ felett: mellyik volt 
nagyobb vitéz, az angol Palmerin ? vagy a’ francia Aina- 
dis ? — Miklós mester a’ falu borbélya, a’ világ legelső
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hősének a’ Naploragát tartotta; utána mindjárt Don Ga- 
laort, Amadis testvér öcscsét, ki — mint ő monda — 
bármi bajban hamar kerékvágányra talált, és nem sitt—rítt 
örökké mint érzelgő báltya.

Elég a’ hozzá , hogy a’ mi nemesünk éjjel nap
pal lovagregényt olvasott. A’ folytonos olvasmány és 
az álmatlankodás miatt agyveleje kiszáradt, értelme meg
zavarodott. Szegény feje, mindég tömve volt bű- és 
bával, csatazaj , lónyerítés , szerelmi vallomás , epedés , 
kín és mindenféle bolondsággal, miket könyveiben látott, 
olvasott és belanúil. És mind azt teljes meggyőződéssel 
megtörtént valónak vélte, sőt hitte mint a’ szent Írás 
szavait. Cid Ruy Dias vitéz ember volt — szokta mon
dani vita közben — de végtelen alatta áll a’ Lángkardú 
lorny-wák, ki egyetlen csapással két óriást hasított ketté. 
Cidnél még Bemard de Garpiot is többnek tartotta, ki 
a' bübájozolt Rolandot megfojtotta, mint Hercules Anteust. 
Embere volt a’ tetemes Morgán is, kit a’ faragatlan óriá
sok közt legudvariasabbnak talált. De kedvenc hőse , 
szíve barátja Mentáiban Rinald vala, kivált mikor látta, 
hogy a’ hős megindul várából, és megrabol minden lényt, 
kivel találkozik. Annyira imádta pedig e’ vitézt, miké
pen ha az áruló Ganelont egyetlen egyszer fültövön üt- 
hetendette : örömében oda ajándékozta volna gazdasszo
nyát, és még ráadásul unokahúgát is.

Lelkében lassanként gyökeret vert egy eszme, leg- 
különcebb, melly valaha emberi agyban született. Azt 
képzelte tudniillik : hogy saját dicsőségére, és a’ tár
sadalom boldogságára nézve hasznosabb szolgálatot nem 
tehetne , mintha a’ lovag kalandorságot fölébresztené és 
divatba hozná ; járván lóháton fegyveres kézzel, mint 
az őskor lovagjai , keresvén a’ kalandókat , megtorolván 

1*  
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a’ jogtalanságot, helyre állítván az igazságot. Szegény 
léje, álmaiban már a’ Trapezunli birodalom trónján ült 
mint hódító.

Reményrészegen munka kezdési határozott. Első
ben felkereste, összeszedte a’ rozsdafogta ős fegyvere
ket , mellyeket valamellyik szépapja hányt fel a’ pad
lásra ; lehetőleg kitisztogalta, kiigazgatta ; de nagy fáj
dalmára esak fél sisakot talált , mellyet leleményes esze 
után vastag kéreggel kiegészített olly ügyesen , hogy 
alakjáról Ítélve csakugyan hasonlított a’ sisakhoz. Meg 
akarván pedig tudni , hogy meg van-e a’ kellő szilárd
ság és tartósság a’ sisakban, kivont kardjával rácsapolt, 
és egy egész heti munkáját összezúzta. E’ töredékeny- 
ség hajlama nem tetszett neki egy sisakban. Újra kezdte 
munkáját, és belül keskeny vas szálakat alkalmazott, 
mellyek a’ sisak szilárdságát elősegítették. Azután lovát 
vette szemügyre, és bár a’ szegény állat soványabb volt 
a’ bőregérnél ; izmosabbnak képzelte mint Nagy Sándor 
Bucefalusát, vagy Cíd Babieeaját. Négy egész nap törte 
fejét egy néven, melly paripájához méltó legyen. És 
az nem kis gondot adhatott ; mert mielőtt lármát ütne 
a’ világban, akarta : hogy paripája neve kifejezze mind 
azt, mi volt a’ ló nemes rendeltetése előtt, mind azt, 
hogy mivé lelt azután. Miután többeket elfogadott, visz- 
szavetett, változtatott .* végre megállapodott a’ Hozinante 
névben , melly neki jó hangzású és jelentékenynek tet
szett Sőt annyira megelégedett lovának e’ büszke nevé
vel , hogy kívánsága jött magának is új pályájához új 
nevet teremteni.

Nem kevesebb mint nyolc napi vajúdás után szü
letett meg a’ csuda a’ Don Quichotte névben. De csak 
hamar eszébe jutott, hogy Amadisnak sem volt elég a’ 
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csupa Amadis név, hanem hazája után nevezte magái 
így : Amadis a’ francia ; ö is hozzá tette : Don Qui- 
chotie a' manc/iai, hogy honát a’ szerzendö dicsőség
ben részesítse.

Bírni fegyverrel, fél kéreg sisakkal, szép nevű pa
ripával , jelentékeny , lovagias saját névvel , nem kis do
log, de a’ java még hiányzott; hiányzott a’ szív-királynő. 
Mert a’ lovag szerelem nélkül csak ollyan, mint az élöla 
gyümölcs- és levél nélkül, ollyan mint a’ test lélek nél
kül. Ha bűneim miatt — monda ő — vagy inkább jó 
szerencsémre óriással találkozom, mi pedig naponta meg
esik , és az óriást egy csapással leterítem , kétfelé hasí
tom , vagy végre maga megadásra kényszerítem : nem 
kellemes dolog-e , ha lesz keblemnek egy hölgye, kihez 
a’ legyőzött óriást elküldöm , hogy megjelenvén előtte 
térdre essék, és alázatos hangon e’ képen szóljon : „Asz- 
szonyom ! irne lábaidnál Karakuliambro óriás Malindrania 
sziget ura. A’ nagynevű lovag, kit a’ hír eléggé nem 
dicsőíthet soha , Don Quichotte a’ manchai, miután sze
mélyes viadalban meggyőzött, kötelességemül szabta , 
hogy fönséged lábaihoz borúljak , várván jövendő sor
somat?1

Mint Örvendett hősünk képzelete álomképeinek és 
szavainak! de hát még akkor , midőn imádandó hölgye 
nevét megtalálta ! Úgy beszélik , hogy hajdanában sze
relmes volt ő egy meglehetős csinos falusi leányba , ki 
arról semmit sem tudott, vagy semmit sem törődött vele. 
Kzt választotta szerelme határtalan asszonyának. A’ le
ányka neve Aldonsa Lorenzó volt; hanem Don Quichotte 
neki is új nevet faragott, méltóbbat egy herceg asszony
hoz ; és lön a’ paraszt leány neve : Dulcinea a’ tobozoi, 
mert Tobozoban lakott. E’ nevet, melly nem kevesebb 
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időbe és fejtörésbe került, mint a' paripája és saját neve, 
szinte szerencsés választásnak tartotta , feltalálván benne 
a’ jól hangzás, kellőm és jclentékenység tulajdonait.

II.

Don Quichotte első ízben megindul hazulról.

Hősünk megtevőn az előkészületet , nem akarta 
tovább halasztani magas terve kivitelét. Képzeletében 
minden bajért felelőssé telte magát, melly késedelmes 
tétlensége miatt történnék a’ világon. Egy reggel tehát 
nap költe előtt, Julius hó legmelegebb napján, se kérdve 
se hallva, titkon fegyverbe öltözik, felül Rozinantera, 
kezében dárda , karján paizs , fején a’ fél kéreg sisak, 
a’ hátulsó kapun kioson, ’s a' tágas mezőn széltekint, 
részint csodálkozva, részint örülve, hogy hasonló nagy
szerű vállalat kezdete olly könnyen megy. — Majd egy 
gyászos eszme villant meg lelkében, melly miatt válla
latával csaknem felhagyott. Eszébe jutott tudniillik, 
hogy nem fölütött lovag; tehát a’ lovagiság szent tör
vényei megferlőzletése nélkül csak egyszerű párbajba 
sem ereszkedhetik, míg a’ lovag rendet meg nem kapja, 
és még akkor is mint újoncnak először csak jeligéden 
tiszta paizst szabad viselnie. Iszonyú volt az aggoda
lom , melly kínozta ; hanem szerencsére talált kibúvó 
ajtóra. Tüstént fogadást telt, hegy a’ legelső lovag ál
tal , kit útban vagy otthon talál, fölülted magát, mint 
hasonló esetet másokról is olvasott könyveiben. A’ mi 
a’ jeligétlen tiszta paizst illeti, föltette magában ,, hogy 
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mihelyt ideje lesz , úgy kidörgöli, mintha ujdonat új 
volna. E’ gondolat visszaadta lelke nyugalmát, ’s útját 
folytatta , irányát Rozinanlera bízván , mert azt hitte , 
hogy a’ kaland keresés lényege abban áll.

Mentében az ujdon kalandor — kővetkező magán 
beszéddel mulatta magát. „Majd ha a’ későbbi időkben egy 
bölcs író élettörténetem megirandja : bizonyosan így 
fogja munkáját megkezdeni : A’ nap-istene alig hintette 
szét a’ földön sárga hajának arany fonyatékát; a’ tarka 
tollú szárnyasok alig köszöntötték zengő dalaikkal a’ szép 
hajnal megjelentét, ki elhagyván vén férje nyoszolyáját, 
előtört, meghintvén Mancha láthatárát rózsáival: midőn 
az erős Don Quichotte, megvetvén az álom lágy ölét , 
felült híres paripája Rozinante hátára : és megjelent 
Montiéi ős mezején. — „És valóba olt voll.“ — Szeren
csés korszak ! teve hozzá — boldog utókor ! melly gyö
nyörködhetni fog annyi és olly nagy lettek hallásában, 
tetteknek , mellyek méltók hogy acélba metszetvén követő 
például szolgáljanak a’ jövő sarjadéknak. És te bár ki 
légy bölcs bűbájos ! kit a’ szerencse érdemeidért kisze
mel nagy tetteim megírására, ne felejtkezzél meg jó pa
ripám- Rozinanteról, munkáim és veszélyeim hű társá
ról. — Te pedig, oh fenséges Dulciuea ! határtalan úr-asz- 
szonya e’ rab szívnek, mellyel halálra sebzett igazságta
lan haragod, ’s azon rettentő parancsod, melly szerint 
színed elől száműztél, oh légy kegyes megemlékezni a’ 
boldogtalanról, ki érted tűr , szenved.“

Uly gondolatok közt ballagott halkai tovább , utá
nozván könyvei szép nyelvét. A’ nap már jól feljött, 
es olly melegen sütött, hogy a’ szegény embernek — ha 
még volt — inill(|en maradék agy velejét elolvasztotta. 
Egész nap ment mendegélt találkozás nélkül, nagy unal
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mára nem lelvén alkalmai bátorságát megkésérteni. — 
Mégis némely írók e’ napra teszik kalandját a’ Lápici 
kikötőben, mások meg a’ szélmalommali harcot. De ne
kem hiteles vizsgálatok nyomán okom van hinni, hogy az 
első napon semmi sem történi vele; és hogy estefelé lo
va , maga megállották félholtan éhségnek miatta. A’ 
mint jobbra balra tekingetett — ha nem látna-e valamely 
várat vagy pásztor tanyát , hol éjjelre meghúzhassa ma
gát, szerencsére észre vett egy csárdái, és hálát adván 
a’ gondviselésnek, tüstént leié tarlóit.

Történetesen két fiatal — ’s a’ mint mondani szok
ták — gyanús fehérszemély állott a’ csárda kapuban , ho
va éppen akkor értek több sevillai öszvér hajlókkal. Don 
Quichotte, ki mindenben azt látta, a’ mit olvasott, a’ ron
gyos csárdát valami büszke vár palotának nézte; látta sán
cait , felvont hidját, négy bástya tornyait ezüst kúpfödél 
alatt, minta’ lovag regényekben olvasta. Midőn a’ vélt 
várhoz közelített: illendő távolságban megállította Rozi- 
nanteot, várván a’ törpe megjelentét a’ várfokon, ki szo
kás szerint trombita szóval hírül adandja: hogy lovag ér
kezett. De mivel a’ törpe soká késett, Rozinante pedig 
nagyon vágyott az istálló felé: hősünk előjött a’ kapuig, 
hol a’ két fehércseléd ácsorgóit. — Két nemes hölgynek 
vélte őket , kik a’ váralalt az esti hősben sétálnak. Az 
ördög egy kondást is arra hozott, ki sertés nyáját akar
ván összegyűjteni : szarv-kürtjét megfútta, Don Quichot
te csöppet sem kétkedett, hogy a’ törpe most adta hí
rül érkeztét, és a’ nőkhez fordulván, kik egy kissé meg
ijedtek fegyvereitől: „Bátorodjanak szép nagyságtok — 
monda és fölemelvén kéreg elősisakát, bemutatta so
ványporos arcát—nagyságtoknak nincs mitől tartani; a’ 
lovagiság törvényei szerint, mellyeknek hódolok, illet
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lenséget elkövetnem tiltva van ; sőt inkább kötelezletcm , 
íökép hasonló nemes hölgyeknek mint nagyságtok, paran
csait teljesíteni.“ A’ két íiatal asszonyiállat összenézett, 
és nagy szemekkel bámulta a’ különös jövevényt, ’s a' 
bámulás eredménye lett, hogy a’ tisztelet szokatlan hang
jára nagyot mosolyogtak. „Szép szüzeim ! — folytatá Don 
Quichotte fél bosszúsan — nem elég ám csak szépnek , 
hanem szerénynek is kell lenni , és főkép ok nélkül nem 
nevelni. Ezen intést méltóztassanak egy férfiútól rósz né
ven nem venni, kinek leghőbb vágya: hogy nagyságtok
nak szolgálhasson !“

Az annyira szokatlan címre, beszédre a’ két szilaj 
leányból még hangosabban kitört a’ kacaj hahotája. Don 
Quichotte épen keményebb leckét akart tartani, mikor 
szerencsére a’ csárdás kijött. Ez egy testes andalusiai 
volt San Lucar vidékről, ravasz egy tolvaj , pajkos szilaj 
legény mint egy diák. A’ mint meglátta a’ páncélos lo
vagember rendkívüli alakját, a’ ponton állott, hogy a’ 
két szép szűzzel versenyt kacagjon ; de tartván a’ tréfa 
komolyabb kimenetelétől, rendbe szedte magát és inon- 
dá udvarias hangon: „Lovag úr! ha nagyságod itt akar 
meghálni, minden kényelemmel elláttatni fog, csupán az 
egy ágynemű, mit nem ajánlhatunk, mert abban nagy 
fogyatkozásunk van.“ — Don Quichotte tökéletesen ki volt 
elégítve a’ várnagy’ — mert annak képzelte a’ csárdást — 
udvarias fogadása állal, és feleié: „Várnagy uram! nekem 
minden jó , mert kevéssel beérem ; ékességem a’ fegyve
rek , nyugalmam a’ csaták." ,,E’ szerint — viszonzá a’ csár
dás kissé megütközve a’ várnagyi címen — ha álmatlan 
éjt akar nagyságod aludni, alkalmasabb helyet nem lel
hetett volna a’ világon." Végezvén szavait oda sietett 
Don Quichotte kengyelvasát tartani, ki eltörodve, és mint 



10

ollyan ember, kinek a’ szájában egész nap nem volt egy 
falat, keservesen tudott lováról lemászni.

Legelső gondja volt paripáját a’ csárdás figyel
mébe ajánlani, mellyröl mondá , hogy a’ föld hátán nincs 
párja. A’ csárdás végig nézvén a’ lovat, az istáiéba ve
zette gunyinosoly közt, mi a’ páratlan paripa rovására tör
tént; azután Don Quicholtehez visszajött, kit a’ már ki
békült szüzpár épen vetkeztetett. A’ két darabból álló 
mejvas csak könnyen lejött, de fejét sehogy sem tudták 
kiszabadítani a' nyakvasból és sisakból, mellyek zöld sza
lagokkal voltak egymáshoz kötözve olly erős takács-cso
mókkal , hogy ha a' csomókat szét nem vagdalják : a’ hős 
nyak örökkön örökké beszorúlt. Hanem a’ lovag a’ világ 
minden kincséért sem engedte , hogy szalagjait elszak- 
gassák, készebb volt egész éjjel nyakvasban , sisakban 
maradni, melly miatt, mint gondolni lehet, igen különö
sen nézett ki. Míg vetkeztették, megillelödve a’ két 
kisasszony gyöngéd gondoskodásán , udvarias köszönet 
melleit monda nékik :

„Mint Don Quichotte — a’ szépeknek 
Kegyébe’ még lovag nem állt;

Királyi hölgyek ápolják
Lovát, magát mihelyt leszállt.44

„Rozinante a’ lovam neve, szép hölgyeim. És bár 
szeretném, hogy tetteim után ismertek volna bennem 
nagyságlok Don Quichotte a’ manchai hősre, de kitört 
belőlem Lancelót ide illő régi romanza. Bocsánat a’ sze
rénytelenségért , hogy nevem közbeszúrlam és méltassák 
hálámat, karomat szolgálatukra felhasználni.44

A’ két fehérnép természetesen egy kukkot sem tu
dott ráfelelni, hanem kérdést tett: hogy éhen van-e ? 
„Igazat szólva — feleié hősünk — szeretnék valamit falni.44 
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De mivel pénteki nap volt: a’ csárdában nem igen volt 
más eledel, mint hitván sült tőkehal, legfeljebb öszvér 
hajtok számára. A’ csárdás mind a’ mellett nagy képpel 
tudakozta Don Quixotteot: hogy szereti-e a’ fris tengeri 
halat ? és azon feleletére, hogy az a’ kendvenc étke , 
az ajtó előtt asztalt terílettek. Aztán feltették a’ büdös 
tőkehalat, és kenyeret, rnelly feketébb, keményebb volt 
mint a’ hősnek még ki nem dörgölt pai'sa és páncéla, 
Mind a’ melleit a’ nyála folyt az állított fris tengeri halra ; 
de az átkozott nyakvas annyira aggatott, hogy minden 
terített asztal mellett is éhes marad , ha a’ könyörületes 
kisasszonyok meg nem szánják vala , és nem etetik mint 
a’ kis gyermeket. Még mulaltatóbb volt látni, mikor kis 
idő múlva keresztyéni önmegadással sóhajtó : Szomjuho- 
zom ! mert az elősisak miatt sehogy sem fért szájához a’ 
kancsó ; a’ csárdás tehát egy nádcsővet készített, melly
nek egyik végét a’ lovag szájába a’ sisak rostélyon ke
resztül , másik végét az áhított italba dugta. És így e- 
tették és itatták a’ hőst, ki inkább tűrt, szenvedett min
dent , hogysem zöld szalagjait feláldozza. Lakoma után 
ismét elkomorodott azon öntudatra, hogy mind ekorig 
még nem fölütött lovag.

III.

Don Quichotte nagy pompával lovagnak fölült étik.

Ezen eszmétől kinozlatva , nagy hirtelen odahagyja 
silány vacsoráját, félre inti a’ csárdást, és bezárkózván 
vele az istáiéba , lábaihoz borúi : „Nemes szivü lovag ! 
— monda neki — vendég szereteted felbátorított egy ké- 
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relémmel járulnom udvariasságodhoz.44 A’ csárdás meg- 
iitödve e’ beszéden ’s a’ lábainál térdeplő emberen , iparko
dott öt felemelni; de abban célt nem érvén, Ígérte, fo
gadta , hogy mindent megad. „Nem vártam kevesebbet 
ön nagylelkétöl — feleié Don Quichotte — kérelmem egyéb
iránt az emberinem boldogságát, és egy részben önnek 
dicsőségét is tárgyazza, és ebben áll : Engedje meg, 
hogy ez éjjel vára kápolnájában fegyver-őrt álljak, ’s 
holnap napköltekor ajándékozzon meg engem a’ lovagi- 
ság rendével, hogy bejárhassam a’ világ négy részeit, 
segélyt nyújtandó az erőtleneknek az erősek ellen, és 
az elnyomottaknak az elnyomók ellen, a’ lovag kalando
rok példája után, kiknek dicső sorába lépni egyedüli 
íorró vágyam.“ A’ csárdás, mint említettük, gonosz egy 
csont volt; a’ mint eleinte is gyanította : e’ kérelem után 
nem kétkedett többé , hogy hányat ütött az óra Don 
Quicholtenál ; ’s jó alkalmat látván egy kis komédiára, 
komolyan így felelt: „Uram! egy illy nemes kérelem ne
mes léleknek lehet csak méltó kifolyása, és én örülök , 
hogy nem mást mint engem ért a’ szerencse azt meg
adni. lljúságornban magam is gyakoroltam e’ tisztes 
hivatalt. Bejárván a’ világot , keresvén a’ kalandokat 
Malaga külvárosaiban, a’ sevillai, segoviai, valancei vá
sárokban , a’ kikötő helyeken, közmulató helyeken ... és 
mindenütt, hol valami kinézés volt. Gondjaim fő tárgya 
voltak az özvegyek, fiatal leányok, és szörnyüképen bele 
keveredtem ügyeikbe ; ’s e’ pontban Spanyolország majd 
minden törvényszéke kiszolgáltatta az igazságot irántam. El
öregedvén , váramba húztam magam, hol békében élek 
saját szerzeményem és a’ másoké után; kapum, házam 
mindég kitárva áll bármi fajta lovag kalandoroknak, ki
ket a’ legszívesebben látok ; nem kívánván tőlük rokon
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érzelmein jutalmául mást, minthogy pénzüket, melly kü
lönben is terhűkre van , velem megosszák. Jelenleg ká
polnával nem szolgálhatok , mert most rontalom le, hogy 
szebbel építsek; de nincs is rá szükség; tágas udvaro
mon , ha úgy tetszik , egész éjjel legyver-ört állhat ön. 
Holnap reggel végezni fogjuk a’ többi szertartásokat ; 
azután csak ollyan lovag lesz ön , mint bárki volt a’ 
világon. Hanem feleljen ön egy elöltem érdekes pontra: 
Van-e pénze?“ ..Nincs, monda Don Quichotte ; sohasem 
olvastam , hogy valamellyik lovag e’ haszontalan ércet 
magával hordozta volna.“ ,,Hibázik ön — válaszolá a’ csár
dás — ha a’ történetírók nem említik , onnan van , mert 
tudva levő dolognak vélték, hogy a’ lovagok olly szük
séges valami nélkül mint a’ Pénz, soha útra nem indúl
lak. Sőt bizonnyal is merem állítani, hogy sohasem ma
radt el tőlük a’ teli erszény , tiszta fehér ruha , és egy 
kis szelence , mellyben kenőcs volt, a’ kapható sebek 
gyógyítására. Mert ön szintúgy tudja mint én, hogy a’ 
világ egy lovagénak sem volt a’ homlokára írva annak 
tudása , hogy — valamelly rettenetes harc után — fog-e 
megjelenni bizonyosan egy égi hölgy a1 fellegből, vagy 
valami törpe, megitatandó őket azon isteni gyógy-víz- 
böl, mellynek különben egy csöppecskéje begyógyította 
sebeiket. Söl inkább nagyobb bizlosság okáért, minden 
valamirevaló lovag ráparancsolt csatlósára, hogy gyol- 
csot , kenőcsöt, pénzt ne feledjen hazulról hozni. Ha 
l*eó»g  csatlóssuk nem volt, «’ •"« valóban ritkaság volt , 
czen urak holminkét monllizsákba tették, melly alig lát
szott a’ ló hátán, és csak ez egy esetben volt szabad. 
E szerint rendelem és meghagyom önnek, mint kereszt
fiamnak a’ lovagiságban , hogy pénz nélkül a' lábát se 
mozdítsa ki ; mert ha az ember körül pénz szag van , 
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mindjárt több becsülete van nem csak maga , hanem 
mások elölt is.“

Don Quichotte megígérte, hogy jövendőben követni 
fogja a’ jó tanácsot. Vágyván pedig megkezdeni a’ fegy- 
ver-örállást, összeszedte fegyverzetét, és az udvar kö
zepén egy kút melletti marha vájúra rakta ; csupán pai- 
zsát és dárdáját vette kézbe , fel ’s alá járván a’ 
vájú elölt.

A’ hold pályája legmagasb pontján fénylett felhőtlen 
égen , a’ csárdában minden lélek ligyelmeztetve lön a’ 
holló lovagra , és talpon állva leste a’ törlénendőket. 
Don Quichotte semmire sem ügyelve a’ világon , foly
tatta sétáját; ollykor-ollykor dárdájára támaszkodott, és 
szemszögezve nézett a' fegyverekre, büszkén nyugalmas 
állásba tevén magát.

Történt, hogy a’ csárdában megszállott öszvérhaj- 
tók egyike itatni akarván, a’ vájó felé indult, hogy a’ 
fegyvereket félre rakja. A’ mint közelített, Don Qui
chotte kemény hangon rákiáltott : ,,Bárki légy, elhízott 
lovag! ne merészeld érinteni e’ fegyvereket, sajátjai azok 
a’ legerősbnek mind azok közt, kiket valaha kard öved- 
zelt; vakmerőségedet csak halálod fogná megengesztelni.“ 
A’ boldogtalan öszvérhajló rá sem hallgatva a’ hősre, 
felölelte a’ fegyvereket, és leszól ta. Akkor Don Qui
chotte égre emelt szemekkel felsohajlott Dulcineához : 
„Oh szívem asszonya! ne hagyd el ez első veszélyben 
rablovagodat , ’s szerelmed érzelme ketlőztesse meg 
erejét.“ E’ szavak után elveti paizsát, kél kézbe ragadja 
dárdáját, és úgy főbe üli az öszvérhajlót, hogy eszmé
letlen a’ földre terül. Azután fölszedi fegyvereit, hideg 
vérrel felrakja a’ vájura, ’s újra kezd járkálni.

Nem sok idő múlva egy másik öszvérhajtó — nem 
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tudva mi történt — szinte itatni akart, és leszórta a’ fegy
vereket a’ vájuról. Most már Don Quichotte nem vesz
tegetett szót senkire, hanem fölemeli dárdáját, ’s úgy 
agyba főbe veri a’ szegényt, hogy «’ koponyája három 
négy helyen is beszakadt. A’ csárdának apraja, nagyja, 
gazdája a’ lovaghoz csődül, ki magát paizsával fedezvén, 
lölkiáíl : „Oh szépség asszonya I lelkemnek erős bástyája! 
tekints felém bátorítólag ez iszonyú kalandban/1 — Ezt 
mondván, olly bátorságot érzett szivében, hogy nem 
hátrált volna egy lépést a’ világ minden öszvér hajtói 
egyetemes rohamára sem. A’ sebesültek társai kővel 
kezdik hősünket hajigálni , ki paizsos jobbjával védte 
magát, és lépést sem tágított a’ vájulól. A’ csárdás 
váltig kiabálta , hogy az okos engedjen a’ bolondnak ; 
hiszen ő előre megmondta, hogy nem kell azt a’ kötni 
valót felbosszantani, mert tör zúz mindent. Don Qui
chotte még hangosabban kiabálta : hogy mindnyájan 
gyávák, árulók; hogy a’ várnagy maga is hitszegé lo
vag , mert, hasonló árulást eltűr várában; hogy ö meg 
lógja őt büntetni tudni, mihelyt tagja lesz a’ lovag rend
nek. Hanem ti többiek, haszontalan cudar nép, jöjjetek 
közelébb, és támadjatok, majd megkapjátok vakmerö- 
ségtek jutalmát.

E’ szavakat olly komolyan, olly határozott tekin
tettel ejtette ki, hogy a’ megszeppent öszvérhajlók jó
nak látták a1 csárdás tanácsát követni. Felhagytak a' kő 
dobálással, és bevitték a’ két sebesültet; Don Quichotte 
pedig nyugalmasan — mintha semmi sem történt volna 
sétájához fogott. De a’ csárdás bele unt a’ tréfába , és 
hogy az egésznek végelvessen : elhatározta minél előbb 
beiktatni a’ hőst a’ lovagiság szerencsétlen rendébe. 
Mentegetni kezdte a’ paraszt nép gorombaságát, kik azért 
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illendően meglakoltak; az egész tudta nélkül történt. Most 
már — tévé hozzá — két órai fegyver őrállás szabály sze
rint lefolyván, kápolna hiánya miatt akár hol megeshet
nek a’ többi szertartások : úgymint a’ uyak-érlnfés, és 
vállba-illés. Don Quichotte örömest megegyezett, sőt kér
te hogy csak siessen ; mert ha ő egyszer lovagnak felüt— 
telik : teljes szándéka megtámadtalas esetében semmi élő 
állatnak nem kegyelmezni. A’ várnagy sem volt rest; 
tüstént kihozott egy könyvet, mellybe napi költségeit be
írni szokta , előtte jött egy kis gyermek égő gyertyával, 
utána az említett két fehér cseléd. Don Quichotte lelér- 
depelt; a’ csárdás valamit mormogván könyvéből — mint
ha misét mondana — felemelte kezeit ’s meglehetősen 
nyakszirten ütötte, azután szakadatlan mormogás közt 
a’ lovagol saját kardjával vállba—illette. Az egyik kis
asszony — kinek kacaj ingerét csupán Don Quichotte- 
nak imént tanúsított férfias kéz eljárása tartotta illő hatá
rok közt — a’ kardját, a’ másik pedig sarkantyúját kö
tötte fel. A’ lovag hálára gyúladva tudakozta neveiket, 
hogy jövendő dicsőssége egy részét velők megossza. 
Az egyik dáma szerényen megvallotta, hogy ő egy to- 
ledói foltozó varga leánya, és neve Tolosa; a’ másiknak 
asztalos volt az apja , ’s más névvel nem birt, mint la 
Meúniére ; hozzá tették, még, hogy ők a’ nemes lovag
nak mindenütt és minden időben legalázatosabb szolgálói 
maradnak. Don Quichotte megköszönte, és az iránta 
tanúsított szerelem nevében kérte őket, hogy jövendőben 
Donna Tolosa és Donna Menőiére nevel vegyenek fel.

Vége lévén minden szertartásnak, újdonal új lo
vagunk alig, várva a’ kaland keresés percét, tüstént 
nyergeit , lovára pattant , és megölelvén a’ csárdást szí
vességét megköszönte — olly rendkívüli nyelven, hogy
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azt után írni teljes lehetetlen. A’ gazda, ki alig várta 
hogy tőle szabaduljon , rövidebben , de hasonló nyelven 
felelt , ’s a’ nélkül hogy költség fejébe valamit kért vol
na , inkább nagy örömmel látta a’ hős távoztát.

IV.

Lovayunk kalandja a' csárdáboli távozta után.

Épen a’ hajnal hasadt mikor Don Quichotte útra 
indult. A’ gondolat, hogy valahára már beöltözött lovag, 
olly örömre ragadta; hogy majd kiugrott a’ nyeregből. 
De megemlékezvén a’ csárdás tanácsára : haza felé tar
tott, hogy pénzt, fehér-ruhát beszerezzen, és egy csat
lóst is vegyen maga mellé. Szemeit egy szomszéd pa
rasztra vetette, ki egy szegény család-apa volt, — hanem 
Don Quichotte előre is azon jó hiszemben volt felőle, 
hogy kóbor csatlósnak megüti a’ mértéket. Tehát haza
felé fordította Rozinanteol, ki mintha sejdítette volna 
gazdája szándokát, olly könnyen ment, hogy patkója is 
alig érintette a’ földet.

Egyszerre siralmas hangot hall lovagunk egy jobb
ra maradt erdőből. ,,Milly szerencse — monda — a’ ked
vező ég akarja, hogy ma mindjárt megkezdjem szép hi
vatásom nemes kötelességét. É’ panaszhang bizonyosan 
szenvedő erőtlené , ki segélyemre vár.“ Tüstént az erdő
nek tartott, és alig ért bele — meglátott egy fához kö
töttkancát, odább^eo-y 15 — 16 éves sihedert, ki félmez
telen egy tölgyfa derékhoz volt kötözve. A’ silieder 
óbégatott olly hangosanés nem ok nélkül, mert egy iz
mos , markos paraszt kegyellxMiÜl korbácsolta, minden 
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csapást, feddés és tanácsadás kisérvén : „Fogd be a’ 
szád — monda a’ paraszt — nesze több , ne még egy — 
ezután szemesei)!) légy.46 A’ szerencsétlen rimánkodott : 
„Gazduram ! lelkem gazduram! az Istenre kérem ne 
bántson , jobban gondját viselem ezután a’ nyájnak , csak 
ne bántson/4

Ezt látván Don Quichotte , kemény bosszús bangón 
rákiált a’ parasztra: „Pogány szívű gyáva lovag! illik—e a’ 
gyöngét bántani, ki magát védeni sem képes; ülj lóra, 
vedd kézbe dárdádat (egy hosszú husángra mutatott a’ 
kanca ló mellett) majd meg fogom mutatni milly alacsony 
lettet követtél el/4 A’ paraszt e’ magos fegyveres alak tekin
tetén meghunnyászkodva feleié: „Lovag úr! kérem: ez a’ 
siheder kit megfenyítettem, saját cselédem, kit azért 
fizetek , hogy nyájamat őrizze ; de azt olly gazúl teszi, 
hogy naponként elvesz egy két darab juhom ; és mi
vel most gondatlansága vagy gazsága végeit a’ nyaka köz
zé hánytam , még azt hazudja a’ szemtelen, hogy bérét 
akarom el lógni, Az élő Istenre esküszöm , hogy hazu
dik.“ „Hazudtolás! kiáltá Don Quichotte, hazudtolás szem
től szembe, és a’ mi több elöltem. A’ napra esküszöm, 
melly reám süt, én nem tudom miért késik e’ dárda 
önt e’ pillanatban ledöfni. Tüstént oldozza fel ön a’ su- 
hancot, és űzesse ki becsülettel , vagy ütött végérája/4 
A’ paraszt lesütött fővel, némán feloldozta a’ juhász boj
tárt, kitől Don Quichotte kérdezte: ,,mennyivel adós a’ 
gazdája?44 „Kilencz havibéremmel, felelte a’bojtár, ha
vonként jár hét reál/4 „Hétszer kilenc annyi mint hatvan
három44 számító a’ lovag, és parancsoló a’ parasztnak , 
hogy tüstént íizesse le, ha nincs kedve meghalni. A’ 
szegény ember erősen meghökkenve tette észrevételét : 
hogy annyival nem tartozik ; mert az öszvegből le kell 



19

vonni három pár csizma , és két érvágás árrát, mit be
tegségében adatott volt neki. „Semmiesetre sem — feleié 
Don Quichotte — e’ két cikket lerójja a’ most kapott ve
rés. Ha a’ bojtár elviselte a’ csizmákat, kegyelmed 
pedig megviselte a’ bojtár bőrét. Ha a’ borbély vért e- 
resztelt rajta betegsége alatt : kegyelmed vért eresztett 
rajta egésséges korában; tehát világos hogy quittek.“ „Is- 
tenneki ! mondá a’ paraszt alázattal, de nálam egy fillér 
sincs. Bandi fiam ! jöszte velem , majd otthon megfize
tek becsületesen.“ „Megám — mondá a’ bojtár — de nem 
lesz benne köszönet; mihelyt magunkra maradnánk meg
nyúzna gazduram mint szent Bertalant megnyúzták. “ „Azt 
nem lógja tenni — feleié a’ vétéz — arról kezeskedik te
kintélyem és nevem; sőt ha a’ lovag rendre, melynek 
ö is tagja, megesküszik: én öt szabadon eresztem; és 
fogadom , hogy megkapod tőle a’ magadét.“ „Azt én mind 
meg hiszem , viszonzá Bandi; hanem tessék meggondol
ni, hogy az én gazduram nem lovag ám, és nem is 
volt nem is lesz soha. () a’ vagyonos Haldudó János 
Quintanárból.“ „Semmi sem — mondá Don Quichotte — a’ 
Haldudók szintúgy lehetnek lovagok mint más emberfia ; 
egyébiránt a’ mint vet, úgy fog aratni.“ „Igen ám , de 
hogy szokott az ollyan ember vetni — feleié Bandi nagy 
szomorún — ki tartozását lenem fizeti, munkáim és izza- 
dásaim bérét!46 „Bizislen ! megfizetek öcsém — mondá a’ 
paraszt — csak jöszte haza ; esküszöm a’ lovagiság min
den lehelő törvényeire , hogy többet kapsz mint kívá
nod “ ,,Az alól feloldom kegyelmedet — szakasztá félbe 
Don Quichotte — én csak pontosságot kívánok , de azt 
tanácslom is; különben meg fogom kegyelmedet találni, 
tudni , ha elrejtőznék is mint a’ gyík. És hogy tréfá
nak ne vegye a’ dolgot, és a’ vett parancs áthágásáról 
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még csak álmodni se merészeljen: tudja meg kegyelmed , 
hogy én az erős Don Quichotte a’ manchai vagyok , ki 
megbosszulom a’ méltatlanságot , és megtorlóm a’ jogta
lanságot. Most Isten velünk , emlékezzék esküjére.44 Vé
gezvén e’ szavakat, ment és távozott. A’ paraszt sze
meivel kisérte míg kiért a’ sűrűből ; aztán így szólt: 
„Bandi fiam jöszte csak idébb, szerelném lefizetni tarto
zásomat, a’ mint megrendelte a’ méltatlanságok bosszú
állója.44 „Okosan teszi gazduram — felelte Bandi — 
mert ha szavát meg nem tartja , ez a’ jóságos lovag, kit 
Isten sokáig éltessen, meg fogja ám tartatni tudni.44 „Azt 
meghiszem, válaszolta a’ paraszt; de hogy aztán többet 
űzessek : toldjuk meg az adósságot.44 Ezzel megragadja 
a’ juhász bojtárt, újra a’ tölgyfához köti, és még kemé
nyebben meghusángolja mint előbb. „Nos András úrfi — 
monda a’ gazda — hívd elő most a’ jogtalanság megtor- 
lóját, majd meglássuk mikép fogja ezt visszatorolni.44 
Ekkor feleresztette a’ bojtárt, ki jajgatva esküdte : hogy 
mindjárt felkeresi Don Quicliotteot, és igéről igére el- 
mondandja mi történt vele.

Ez alatt hősünk ólát folytatta, büszke önelégültség
gel , hogy a’ kiálló igazságtalanságot meggátolta; benső- 
leg örülvén dicső pályája szerencsés kezdetén. „Adj há
lát sorsodnak, monda félig halhatón, oh szépek szépe 
tobozói Dulcinea ! a’ boldogságért, hogy hatalmadnak illy 
győzhetlen lovag hódol, kit—-mint az egész világ tudja 
— csak tegnap óta övedz a’ lovagi kard, és ma reg
gel már leckét adott az embereknek az igazságról , az 
elnyomott erőtlent megvédte az erőszak ellen , és a’ fé
lénk gyerkőcét megmentette egy pogány körmei közűi.44

Míg így beszélgetett magában, egy kereszlútra ért; 
és megemlékezvén, hogy a’ kalandorok szokása az illy 
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kereszlulakon megállani, és tanakodni, mellyik útat 
kövessék ; ő is megállolt és rövid gondolkozás után lova 
kényére bízta a’ választást. Rozinanle semmitsem této
vázóit, hanem állati ösztöne után ment az ösvényen, melly 
islálója felé vezetett. Alig kél mértföldnyire Don Qui
chotte meglátott egy csapat lovas embert. Ezek — mint 
később kisült — toledói kereskedők, Murciába selymet 
venni mentek. Voltak pedig hatan , napernyők alatt, 
kísértetvén négy lovas szolga és három gyalog ember 
által, kik öszvért hajtottak. Don Quichotte tüstént nagy 
kalandról álmodott, ’s emlékezete egyszeribe adott neki 
véleményanyagot. Kiáll az ut középre, büszke állásba 
tevén magát, nyergébe nyomakodik, dárdáját előveszi, 
paizsát karjára , ’s midőn közeledni látja a’ lovag kalan
dorok csapatát — mert az utasokat másnak nem is vélte 
— menydörgő hangon rájok kiált : „Egy lépést sem to
vább , míg minden lélek vallomást nem tesz arról, hogy 
a’ löld hálán nincs szebb asszony, mint a’ manchai csá
szárnő : Dulcinea a’ hasonlílhatlan lobosói.“ E’ szavakra, 
e’ különc alak láttára a’ kereskedők bámulva megállnak, 
de csak hamar sejtvén, hogy őrült emberrel van dolguk, 
egyik a’ többinél tréfásabb és szeszélyesebb, kapott az 
alkalmon , melly mulatsággal kínálkozott ; és mondá : 
„Lovag úr! nincs szerencsénk ismerni az említeti höl
gyet , legyen szíves először bemutatni ; és ha olly szép 
mint ön állítja, mi egy szívvel lélekkel beleegyezünk.“ ,,Va
lóban különös ! érdem volna-e szépnek találni őt azután 
ha látták önök ? A’ dolog érdeme épen az, hogy nem látva 
vallják meg, állítsák, erősítsék, esküdjék önök : hogy ő a’ 
legszebb. Különben pedig készüljelek viadalra, kevély 
büszke nép ! akár egyenként a’ nemes lovagiság törvé
nye, akár tömegben az e’ fajta emberek szokása szerint; 
egy karom elég igaz ügyem oltalmára.“
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„Méltóztassék nyugodtan kihallgatni—felelt a’ ke
reskedő. — Mi, kik itt királyi sarjadok vagyunk, mind
nyájunk nevében bátorkodom önt kérni, hogy lelkismé- 
retünkön erőszakot ne kövessen el, — kényszerítvén 
minket olly valamire tenni vallomást és esküt, minek 
hírét csak messziről sem hallottuk, és a’ mi különben is 
Alcarria vagy Estremadura többi királynői és császárnői 
becsületébe vágna. Méltóztassék uraságod e’ dámának ha 
csak morzsányi arcképét is előmutatni; és mi vallomásunkat 
megteendjük , melly, fogadom, hogy kedvezőleg lóg ki
ütni ; mert a’ tisztelt hölgy iránt már egyelőre is hajla
mot érezünk, ügy annyira , hogy legyen bár csollák, 
vak, sánta és púposhátú , mi önnek tetszése szerint 
mondandjuk ki véleményünket.44 ,,() sem csollák, sem 
vak , sem púposhátú , alávaló gaz nép ! — kiáltotta Don 
Quichotte haragra lobbanva — szemei szebbek , ragyogób
bak mint a’ mindenség tüze, termete finomabb, egye
nesebb mint a’ guadarrámi orsónyél. Mindjárt megka
pod kevélységed és szidalmaid méltó jutalmát/4 E’ sza
vak után előreszegezett dárdával rohant a’ rágalmazó el
len , és ha lova el nem bukik : a’ tréfás ember rosszúl 
fogott volna járni. Rozinanle elterülve, gazdája a’ föl
dön , paisa, dárdája, sarkantyúi által gátoltalva sehogy 
sem tudott feltápászkodni. Hasztalan erőlködései közt 
mindig kiabálta : „Ne fussatok gyávák ! adjatok hálát, hogy 
paripám megbotlott, mert különben megtanítottalak volna 
benneteket/4 — Egy öszvérhajló legyény , ki a’ tréfához 
nem igen értett, de meg is unta a’ sok bosszantást — 
a’ lebukott lovaghoz ment, dárdáját darabra törte, ’s 
egyet kézbe vevén , keményen helybe hagyta a’ fenye
gető Don Quicliotteot. Gazdái hiába kiabállak rá : hogy 
ne üsse olly nagyon, de a’ suhanc egész szenvedéllyel
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hozzá látott , míg a’ dárdanyélt diribröl darabra nem 
törte rajta. — Azután csatlakozott a’ csapathoz, melly 
útját folytatta.

Hősünk egyedül maradván , lábra akart állni , de az 
nem olly könnyű munka volt az ütődés és üttetés miatt; 
fekve várakozott tehát a’ törpe gyógy-ilalára , és sze
rencsésnek vélte magát, hogy a’ lovag kalandorokkal olly 
közös baleset, nem saját hanem lova hibája miatt történt.

V.

Hősünk a’ baleset után.

A’ szerencsétlen Don Quichotte szomorúan tapasz
talván, hogy nem bir mozdulni , rendes orvosságához 
folyamodott, ’s könyveiből felkeresett emlékezetében egy 
történetet, melly jelen állapotához hasonlított. Hasonía- 
tosbat nem talált Balduin és a’ Mantuai marquis kaland
jánál , midőn ez amazt az erdőben földön elterülve véré
ben felrengve találta; egy történet, mellyet gyermekek , 
öregek ismernek, és csaknem olly igaz mint Mahumed 
csodái. Elkezdett tehát a’ földön hemperegni a’ kétség
beesés minden jeleivel, és szavalta azon siralmas ro- 
mánzot, mellyet a’ szerző Balduin szájába adott:

„lin meghalok ! siratsz-e majd ?
Ki olly hideg valál,

Leány ! ha hűtlen vagy : nekem 
Szönyübb mint a’ halál.

Nemes mantuai Marquis
Hű nagybátyám és jóltevóm.“ —------

Midőn e’ szavakra ért: egy falujabeli paraszt, ki 
búzát vitt a’ malomba , éppen arra jött, ’s közelítvén az 
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emberhez , kit mintha panaszkodni hallotta volna , kér
dezte: „Mi baja?“ Don Quichotte tökéletesen azt hitte, 
hogy nagybánya a’ mantuai Marquis áll előtte , és nem 
is felelt máskép mint a’ románz következő soraival , 
mellyekben elbeszélte szerencsétlenségét, és a’ szerelmi 
viszonyt, melly nője és a’ császár íia közt szövődött. 
A’ paraszt természetesen szót sem értett a’ mondottakból, 
és szájt szemet tátva felnyitotta a’ behorpadt elősisakot , 
és az arcot megtörűlgelvén a’ portól, íigyelmetes meg
nézés után ráismert : „Micsoda ? engem úgyse nemzetes 
Quixada uram pofája! (tehát csakugyan ez volt az igazi 
neve). Mi a’ menykő tehette kegyedet e’ szörnyűséges 
állapotba ! ?“ Don Quichotte csak romanzával felelt. — 
A’ jó szívű paraszt levette mej-vasát látni akarván , ha 
meg van-e sebesítve. Vért seholsem látott. Azután fel
emelte, feltámasztotta, ’s nem kevés bajjal szamarára 
felültette , hogy az úton kevesebb rázkódást szenvedjen. 
Majd fegyvereit szedte ősze, még a’ dárda darabjait is 
felrakta Rozinantera , mellynek kantár-szíját egyik kezé
be másikba pedig szamara nyaklóját fogván, hazafelé 
indult, találgatván a’ beszéd értelmét, mit Don Quichotte 
mondott. — A’ szegény lovag fájdalma miatt a’ szamáron 
elnyúlva égre emelt szemekkel akkorákat sóhajtott, hogy 
a’ paraszt csupa felebaráti szerétéiből újra kérdést lett: 
„Mi baja ?“ De ki az ördög tudná elmondani mik ju
tottak a’ lovag eszébe olvasmányaiból ? Már akkorra 
feledve lön Balduin kalandja, és képzelete’ szárnyaira a’ 
mór Abindaraest vette fel, kit az antequerrai kormányzó 
foglyúl ejtett és várába hurcolt; a’ paraszt kérdésére te
hát most ezen románból felelte azt, mit a' fogoly Aben- 
cerag felelt Narvaez Roderiknek, Montemayor Diaimájá
ban. E’ hosszú beszéd végén hozzá teve még : „Ro- 
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<lerik úr ! szükség tudnia, hogy a’ szép Xarifa , kiről az 
imént beszéltem , nem más mint a’ hasonlílhatallan Dul- 
cinea a’ tobozéi, kiért már hős dolgokat cselekedtem, 
cselekszem és cselekvendem , mellyek elhomályosítják 
minden volt, jelen és jövendő lovagok összes viselt dol
gait/4 A’ még inkább zavarba jött paraszt nagy sze
mekkel tekintett rá, állítván szavai értelmét kivenni; és 
végre mondá : „Édes uram ! gondolja meg kérem, hogy 
én nem vagyok sem Narvaez Roderik, sem a’ mantuai 
marquis; hanem Alonzo Péter a’ nevem , és kegyednek 
jóakaró szomszédja vagyok; és kegyed sem Balduin, 
sem a’ mór Abindaraes, hanem nemzeles Quixada uram, 
becsületes derék nemes úri ember.“ „Én tudom ki vagyok*  
mi vagyok — feleié Don Quichotte — és a’ mikor akarok 
lehetek nem csak ollyanná, mint a’ kiket említettem, 
hanem lehetek Franchon tizenkét pair-je, és lehelek az
zá, mi az annyira híres kilenc vitéz*)  volt, kiknek min
den telteik sem közelítik meg az enyimeket.“

*) Josue, Dávid, dudás a’ Makkabeus , Hcctor , Nagy Sándor, 
Július Caesar , Artliur király , Nagykároly és a’ kegyes 
Godoí’réd. —

E’ beszélgetés alatt a’ nap leáldozott, ’s utasaink 
a’ faluba értek. A’ paraszt haza vezette Don Quicholteot, 
hol nagy zavart okozott eltűnte. Barátjai a’ plébános és 
falu borbélya olt voltak. A’ gazdasszony egész tüdőből 
szavalta : „Mit mond ezekre Pero l’eréz tanár úr? — így 
híviák a’ papot— 6 egész napja immár mióta urunk oda van, 
és hült helye lónak, paizsnak, fegyvernek. Oh én sze
rencsétlen ! mondtam tisztelendő úrnak ugy-e, hogy sohse 
lássam a’ paradicsomot, ha azok az átkozott regényes 
könyvek nem zavarták meg az eszét. Emlékszem rá : 
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miképen szokszor el-el mondta magában, hogy neki kó
bor lovagnak kell lenni ’s bekalandozni a’ világot. Hogy 
a’sátán és Barrabás hordják el azokat a’ könyveket, mely- 
lyek Mancim legokosabb emberét jégre vitték !“

„Miklós mester ! folytatta az unokahúg a’ borbélyhoz 
fordulván, még nem is mondtam, hogy nagy bátyám néha 
két nap két éjjel folyvást olvasta e’ szerencsétlen köny
veket; osztón dühösen felugrott, kardra kapott és a’ falat 
vagdalta. Mikor belefáradt, szokta mondani : hogy négy 
óriást vagdalt össze, akkorákat mint egy-egy torony; 
azután egy pohár vizet ivott, inellyröl azt állította, hogy 
barátja a’ bűbájos Esquif adta neki sebei gyógyítására. 
Bánom hogy eziránt nem figyelmeztettem önöket, talán 
segíthettünk volna szegény nagybátyámon, ha az átkozott 
könyveket, mellyek tüzet érdemelnek, jó eleve megégett
jük/*  „Igaza van húgom asszonynak — mondó a’ plébá
nos — nem is vettük észre e’ könyvek kártékonyságát, 
de holnap lesz a’ napja, nagy példát adandók, meg
rontották legjobb barátomat, nem szeretném, hogy mást 
is megrontsanak/*

Ebben állapodtak meg, midőn a’ paraszt, ki Don 
Quichotteot vezette, a’ kapun zörgetett : „Nyissanak ka
put a’ mantuai marquisnak, és Balduin uraságnak, ki 
nehéz sebben tér haza; és a’ mór Abindaraesnek, kit 
az antequerrai kormányzó hadifoglyúl vezet.**  E’ sza
vakra mind oda futottak, és az egyik barátjára, másik 
gazdájára, harmadik báltyára ismervén, siettek Don Qui- 
chotleot ölelni , ki szamaráról nem tudott lemászni. 
„Hagyjatok békét — mondó a1 hős — meg vagyok sebez
ve, keményen sebezve lovam botlása miatt; csak vessetek 
ágyat, és hívjátok elő a’ bölcs Urgandát, hogy sebeimet 
nézze meg.**  „Hallják önök — kiállá a’ gazdasszony — 
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nem megmondtam ? — Nemzetes uram ! jöjjön velünk , 
meg tudjuk mi gyógyítani Urganda asszony nélkül is. 
Még egyszer átkozottak legyenek a’ kutya könyvek, 
mellyek önnek illy gyönyörűen bedolgoztak.“ Ágyba 
vitték, sebeit keresték, és nagy csodálkozásukra nem 
találták. „Csak megverlek — mondá Don Quichotte — 
mert lovam elbukott, a’ mint tiz rettenetes nagy óriással 
viaskodtam.44 „Hoho — felelt a’ pap — óriások is? hol
nap késedelem nélkül tüzbe minden könyvei.“

Egyetmást kérdeztek Don Quichottelól, de ö enni 
kért, osztán aludni vágyott. Nem háborgatták tovább , 
hanem az alatt elbeszélte a’ paraszt, miképen talált Don 
Quichottera , és mi mindenfele badar dolgokat hallott 
tőle. E’ hallomás megerősítette a’ papot föltett szándo- 
kában. Másnap jókor felkereste barátját Miklós borbélyt, 
és együtt Don Quichotte házához mentek.

VI.
A’ szigorú vizsgálat, mellyet a' pap és borbély nemes 

emberünk könyvtárában tartottak.

A’ lovag még aludt. A’ pap kérte Don Quichotte 
húgát, hogy nyissa ki a’ könyvtárt. Az asszonyok nem 
mondatták kétszer, hanem együtt bementek a’ pap és 
Miklós mesterrel. A’ könyvtárban volt mintegy száz da
rab gondosan elrakolt, jó kötető, és több apró könyv. 
A’ gazdasszony kifordult, de csakhamar visszajött egy 
csésze szentelt vízzel. „Tisztelendő uram ! mondá, leg
először is a’ szobát szentelje meg, nehogy valami bo
szorkány , kiktől e’ könyvek hemzsegnek , kisértetbe ejtsen 
bennünket csupa bosszúállásból.“ A’ pap jószivüleg mo- 
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soiyogván, kérte Miklós mestert, hogy a’ köteteket egyen
ként adná kezébe; mert látni akarja : ha nem volna-e 
köztök kegyelemre méltó. „Nem ! nem ! kiáltá az uno
káidig, semmi kegyelem ! Mindenik segítette elő nagybácsi 
elmeháborát, tehát mind bűnös; kiszórni mind, és az 
udvaron halomra kell égetni/4 A’ gazdasszony is e’ vé
leményhez járult, de a’ pap ellent mondott, ’s legalább 
látni akarta címeiket.

Miklós mester legelső áldozalúl nyújtotta : Amadis 
«’ franchoni terjedelmes regényéi. „Ez iránt határozott 
vagyok — mondá a’ pap. — Mindig hallottam hogy ez 
volt az első román, melly spanyol nyelven megjelent. 
Én további visgálat nélkül tűzre ítélem, mint lejét egy 
kárhozalos felekezetnek.“

„Bocsánat, feleié a’ borbély—véleményem szerint 
a’ többiek közt még legkevésbé unalmas; ennélfogva 
kegyelmet kérek számára “ — „Istenneki I mondá a’ pap 
ne legyünk felette szigorúk. Hogy hívják a’ kövekezőt?* 4 
„Esplandián Amadis fia.li „Hohó ! a’ íia nem ütött az ap
jára. Asszonyom nyisson ablakot és Esplandián urat 
dobja ki, hogy a’ rogusnak alapja ő legyen. — Mi a’ kö
vetkező ?“ „Amadis d göröghoni, és ez a’ sor mind Ama
dis családjához tartozik.“ „Jól van ; az egész sort udvarra 
kell hányni — Piutiguiniestre királynőt ’s Darinel pás*  
fórt sületlen verseivel sern véve ki.“ A’ gazdasszony 
és húg örömmel hallották az ártatlan család halálos Íté
letét , és mohon kiszórták.

„Lássuk azt a’ nagy csomót, mondá tovább a’ pap, 
tessék olvasni/4 Olivantes de Laura, azután Flóra kertje 
és Florismars a"1 hirkániai', továbbá: Platir lovag, 
végre a’ Kereszt Jovaga.“ „Udvarra velők, asszonyom. 
Ezen urak nem érdemlik hogy perbe fogjuk/4 „Ni .' ni •’ 
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itt van a’ Lovagiság tukre.il „Ismerem , felelt a’ pap , 
ebben vannak Vontaiban Hindid és cinkos társai, mind 
mester zsiványok; és a’ 7 2 francia pair és Turpin 
érsek bü krónikái. Részemről csupán örök száműzésre 
Ítélném őket, már csak azért is, mert Boyardo és Ariosto 
költeményeiből vannak némelly tárgyaik merítve. A’ mi 
illeti a’ szűz Ariostot : ha olaszul beszél, kalapot emelek 
neki; de ha eszébe jut más nyelven megszólamlani, nincs 
kegyelem számára. Átok minden fordítóira ! mert min
den erőlködéseik dacára sem közelítik meg az eredetit. — 
Mit tart kezében borbély sógor ?* ‘ „Palmerlu az olivai 
és Palmerin az angol." „Az elsőt bízza a’ gazdasszonyra , 
a’ másiknak gondját viseljük ; először, mert jó munka , 
másodszor, mert egy tudós porlugalli királyt tartják Író
jának/1 „Hát Don Helianisra mit mond tisztelendő úr ?“ 
„Várjunk vele ; hanem addig vegye magához és napvilá
got se lásson míg két harmadát ki nem vakarják. A’ 
többi nagy kötetekkel ne fárasszuk magunkat, adja bírói 
kézbe.“ A’ gazdasszony oda ugrott, felölelte és kiszórta 
mind; csak egy darab esett vissza a’ borbély lábához , 
ki azt felvette ’s címét olvasta : „A’ híres Tyrau le Hlanc 
története." „Hogyhogy ! kiáltott a’ pap , itt van Tyran le 
Blanc ? adja ide sógor úr, kincs forrása ez a’ mulalla- 
tásnak. Benne találjuk Don Kyrie eleison lovagot, és 
Plaisir de ma vie kisasszony talpra esett mondatait; 
Heposée özvegy furcsa tréfáit, és egy Császárnéi sze- 
rehnetes viszonyát fiatal lovász mesterével. E’ könyv
ben legalább a’ lovagok esznek, isznak, alusznak, élnek 
és meghalnak, mint más halandó emberek; mindazállal a’ 
szerzői felakasztattam volna, mivel komolyan és jó lélek
kel annyi ostobaságot összeírt. Tegye félre Miklós mes
ter , unalom üzésre ajánlhatom/4

tukre.il
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„Emilt — folytata — több apró köteteket látok, mely- 
lyekben költészetnek kell lenni. És úgy van, ime Mon*  
lemayor Diannája. Azt hiszem , nem leven okosabb 
tanács adó, hogy ezeknek kegyelmet adhatunk; mert 
csak szerelmi pászlori versezelek, ’s nem igen veszé
lyesek/4 „Ha szóllnom szabad — mondá az unokahúg — 
tanácslom hogy azokat is égessük meg. Mert ha bátyám 
kigyógyulna kalandori lázából ’s e’ könyveket olvasgat
ná : újra azon képzelődés szállhatná meg, hogy pász
torrá lesz. ’s a’ mezőn lébolyogna furulyázva vagy bőr
dudával. Pedig világos, hogy ekkor semmitsern nyer
tünk. Még szomorúbb volna , ha költővé találna lenni ; 
mert köz példabeszéd, hogy az őrültség e’ netne a’ leg- 
ragadósb és gyógyíthatlanabb betegség. “ — „Helyesen 
mondva — feleié a' pap — bölcsen cselekszünk, ha ez 
örvénytől óvjuk barátunkat. Mindazáltal nem határoz
hatom magam arra , hogy Montemayor Diannáját meg
égessük. Sőt ha a’ szerző kihagyta volna a’ boszor
kányságot és sok mindenféle bűbájos verseket, e’ nemijen 
első munkának tartanám. A’ mi társait illeti: azokat 
tűzbe,—kivéve Gil Pólót “ —„íme, mondá a’ borbély, 
egy illy című regény: Lofraso Antal Sard költő 10 
könyvei a' szerencse és szerelemről." „Oho! eszkü- 
szöin a’ rendre, mellynek tagja vagyok, hogy mulalta- 
tóbb könyvet nem ismerek. Adja ide sógor úr, papi 
köntösöm árrán is meg venném. Hát ezek ?“ „Hyberid 
pásztora, Henares nimfái, a’ Szerelem féltés gyógy' 
szere." „Adja át a’ gazdasszonynak és siessünk , mert 
késő van. Következik Maldonado dalai és Különbféle 
költemény kincsek" „Ha nem volna benne annyi kincs , 
többet érne.“ „Vigye haza sógor úr 1 ha tetszik. Hát 
Cervantes Mihály Galatea-jávüi mit tegyünk ?“ „Megáll
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jón sógor úr ! kikérek minden tréfát. A’ szerző legked
vesebb barátom, azon felül szerencsétlen. Munkája nincs 
érdem nélkül. Igaz hogy sok történetbe belekap , ’s 
egyet sem végez be. Hogy megítélhessük, várjuk be 
az ígért második könyvel. Reményiem, méltó lesz a’ 
szánalomra, mellyel iránta mutatok. Tegye félre Miklós 
mester, okom van rá." „Van még itt három darab : 
Araucana : dón Alonzo de Ercillfl, Anstriada : Juan 
Hufó és Mons errata : Virnes Krlsfóf-ló\.il ,,E’ három 
munka — mondá a’ pap — a’ legjobb Spanyol hős költe
mény. Csupán ezeket mutathatjuk fel az olasz pocinak 
ellenébe. Vigyázzon sógor úr ! hogy a’ gazdasszony 
kezébe ne kerüljenek. A’ többit adjuk ál, mert már 
belefáradtam."

VII.
A' lovag másod ízben megindul.

E1 pilláiban felébredt Don Quichotte, telilorokkal 
kiabálván : „Rajta ! ide mellém a’ kinek bátorsága van , 
különben az udvaroncok nyerik el a’ lovagjáték díját." — 
Oda csőd üllek. A’ nagy sietségben félbe szakadt a’ könyv
vizsgálat, és a’ miatt több darabok, mellyeknek a’ pap 
tán megkegyelmezett volna, siralomházba jutottak. — 
Don Quichotte ébren volt, egyenesen állott, fegyveres 
kézzel, mindig hangosabban kiáltozván, és vagdalván 
jobbra balra.Végre sikerült lefogniok, ’s ágyba fek
tetniük Ekkor hősünk a’ pap felé fordulva mondá: 
„Turpin Érsek úr! valóban szégyen gyalázat, hogy mi 
kiket a' világ a’ 12 pairek neve alatt ismer, olly gyáván 
oda hagyjuk az udvaroncoknak a’ lovag-játék jutalmát, 
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mellyet már három nap óta tartott meg vitézségünk/4 
„Csendesedjék édes szomszéd uram — feleié a’ pap — 
legyünk csak nyúgodtan. Isten jóvoltából fordulhat a’ 
szerencse, és a’ ki ma veszt: holnap nyerni fog. Ne 
gondoljunk mással mint ön egésségével; ön úgy látom 
igen fáradt, tán megsebesítve is van?* 4 „Sebesítve? nem', 
feleié Don Quichotte, igazat szóllva kissé meg vagyok 
verve ; mert a’ fattyú Roland egy bunkós bottal nagyon 
elcsépelt irigy dühében : hogy győzelmének egyedül én 
vetettem gátat; de a’ milly igaz hogy Montalbam Rinald 
a’ nevem: olly bizonyos hogy háromszor verem rajta 
vissza , mihellyt lábra állhalok, megverem minden bű- 
bája mellett. Most csak ennem adjatok.“ Ebédet vittek 
néki , azután ismét elaludt.

Ez alatt a’ gazdasszony sem hevert, hanem min-' 
den elítélt és udvarra kiszórt könyveket megégetett. — 
Hogy pedig a’ bajt gyökeresen orvosolják : befalazták a’ 
könyvtárnak még ajtaját is. A’ fehérnép figyelmeztetve 
lön, ha Don Quichotte a’ könyveket keresi, azt felelni ' 
hogy egy bűbájos mind elrabolta. Két nap múlva egé
szen helyre állván a’ lovag, könyvtárába sietett; a’ mint 
az ajtóra nem talált: előre hátra tekintgetett, jött ment, 
tapogatott, és újra tapogatott, — végre ott, hol hajdan 
az ajtó volt , megállóit. Hosszú hallgatás után gaz
dasszonyát kérdezte : hol van az olvasó szobája ?“ „Mi" 
csoda szoba ? felelt az, nincs itt többé sem könyv sem 
olvasó szoba — az ördög elvitt mindent.44 „Nem az ör
dög , szakaszlá félbe a’ húga, hanem egy bűbájos, ki 
bátyám távolléte alatt itt járt egy nagy sárkány kígyón- 
Bement a’ könyvtárba , és ott nem tudom mi mindent 
nem csinált. Néhány perc múlva kiment a’ háztetőn, 
tele hagyván a’ szobát büdös füsttel. Mi oda futottunk, 
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látni akarván mi történt ; de nem találtuk többé az ol
vasó szobát. Csak arra emlékszem , a’ gazdasszony is 
megmondhatja, hogy az a’ vén istentelen, távozlakor 
így szólott : Bosszút állni akartam e’ ház urán , kit 
halálosan gyűlölök. Hozzá tette , hogy Moucj nafon a’ 
neve.“ „Nem az, nem Mougnaton volt — mondá Don 
Quichotte — hanem b'res/on. Jól ismerem halálos elle
nem nevét. Mély tudománya állal kitudta, hogy ked
venc lovagját egykor legyözendem, azóta gyülölsége 
folytonosan üldöz ; de semmi, mit a’ sors végzett ő sem 
gátolhatja meg.“ „Igaza van bátyán, felelte a’ húga , 
hanem miért elegyedik ön e’ féle perpatvarba ? nem jobb 
volna-e békével megülni , mint bebarangolni a’ világot, 
csak azért, hogy az ember hibát megüsse. Bátyám is
merheti a’ közmondást : Ki elindul gyapjút szedni, né
ha koppaszlva tér haza* 1 „'Keringette! húgom asszony heh 
megokosodott ; hanem tartsd eszedbe a’ mit most mon
dok : míg egy olly embert mint én meg tudnak koppasz- 
tani: addig sokan megkopaszodnak.“

A’ hang, mellyel e’ szavakat ejtette, véget ve
tett a’ beszédnek. Don Quichotte a’ következő 15 nap 
alatt nyúgodtnak látszott, ’s legkevésbé sem gyaníttatta , 
hogy újabb harcikészületlel foglalkozik. Csak a’ pappal 
és borbéllyal vitatkozott néha a’ lovag kalandorság hasz
na fölött, ’s ollykor kibakkanlolla , hogy szerelné lábra— 
allítani. A’ pap vitázott ugyan, de engedett, hogy meg 
ne bosszantsa. Nem is álmodta, hogy ez alatt Don 
Quichotte egy szomszéd parasztot, egy becsületes em
bert— ha szabad a’ szegényt így nevezni — de kinek ko
ponyájába kevés agyvelő szorult, erősen körül vett , nó
gatott, hogy öt”, mint csatlós, kövesse. Tömérdek 
mindent össze ígért hősünk azon emberséges embernek ,

3 



34

a’ többek közt megemlítette : hogy a’ kóbor csatlósoknál 
nagyon rendes dolog egy kézinlésre valami sziget urává 
lenni. A’ hivékeny parasztot, kit Sancho Panzá-wk 
hívtak — elvégre megvesztegette a’ remény , ’s késznek 
nyilatkozott feleségét, gyermekeit elhagyni a’ kormány
zóságért.— Csatlósa tehát volt már lovagunknak , de pénzt 
is akart összeverni; egyik darab földjét eladta, másikat 
zálogba vetette jó olcsón, ’s így meglehetős öszvegre 
szert tett. Egy ismerősétől magáénál jobb paist kölcsö
nözött, sisákját újra kiigazgatta , fehérruhával magát el
látta , a’ csárdás utasítása szerint. Sanchóval össze be
szélt a’ nap és óra fölött, mellyben indulandnak, nagyon 
a’ szívére kötvén tarisznyáról gondoskodni. Sancho 
ígérte hogy nem fogja elfelejteni; hanem, tévé hozzá, 
mivel rósz gyalogló vagyok, jó lenne szamaramat is, 
melly felséges szép egy állat, elvinni. — A’ szamár ne
ve nagy gondot adott Don Quichottenak, annyival inkább, 
mert nem emlékezett, hogy valamit érő csatlós hasonló 
állapotban kövelle volna urát valaha. De gondolván , hogy 
majd oda ajándékozza Sanchonak a’ legelső legyőzött lo
vag paripáját : nem látta illetlennek , mért ne mehetne 
utána olly kis időre csatlóssá szamárháton.

Eképen hozzá készülvén Don Quichotte és San
cho Panza, egy szép éjjel búcsút vettek a’ kapufélfától, 
és megindultak olly erős lépésben , hogy napköltekor túl 
voltak a’ visszahajtatás félelmén. A’ becsületes Sancho, 
tarisznyája és nagy kabakja közt mint egy patriarcha ül*  
szamarán, alig várván megpillantani a’ szigetet, melly
nek ő jövendő kormányzója. Don Quichotte reményteli 
büszke tekintettel, fölemelt fővel haladt a’ sovány Rozi'' 
nanteon Mentiéinek ugyan azon síkján, hol a’ napnak je
lenleg oldalt érő sugarai nem alkalmatlankodtak annyin*  
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mint első útjában. Sancho , vágyván beszélgetni , meg
kezdte a’ társalgást.

„Nagy urain ! — mondá — szépen kérem lovag ka- 
landorságodat, el ne tévessze ám szemei elöl az Ígért 
szigetet; azt mondhatom, hogy ha tízakkora volna is mint 
a’ mekkora, rosszul nem fog kormányoztatni.“ „Bará
tom Sancho ! — feleié Don Quichotte — a’ lovagoknak 
mindig meg volt azon jó szokásuk , hogy csatlóssaikat 
vagy egy szigettel vagy valami országgal, mcllyet vitéz
ségük meghódított, megajándékozták. Felleheted rólam, 
hogy e’ dicséretes szokást én sem rontom meg. De én 
többet akarok: a’ lovagok csatlóssaikat többnyire csak 
vénségökben jutalmazták meg, adván nekik valami báró
ságot vagy grófságot, mellyek gyakran holmi ringyrongy 
tartományból állottak; én, ha Isten engem éltet, hal nap 
alatt akkora birodalmat hajtok hatalmam alá, mcllynek 
egy királyságával is beérheted. És ezt ne gondold va
lami nehéz vagy rendkívüli esetnek; ezen mesterségben, 
mellyre magunkat elszántuk, nagyon mindennapi dolog 
az.“ ,,E’ szerint — mondá Sancho — ha én egyszer ki
rály leszek , Juana Guttiérez , az én kedves párom meg 
királynő lenne , és az én pajkos kölönczeim mind meg
annyi királyfiak ?“ „Ki kétkedik a’ felöl ?“ kérdé a’ 
hős. „Én magam legjobban, mert én ismerem felesé
gemet és tudom, hogy ha a’ korona úgy hullik is az 
égből mint zápor-eső, egyetlen egy sem fog fejére illeni. 
Gorólnénak csak megjárná; de annak is bajosan.“ „Ne 
aggódjál barátom. Istennek hatalmában áll megadni fe
leségednek, mire szüksége van. A’ mi téged illet, ne 
légy felette szerény,’s meg ne elégedjél mással, mint leg
alább is kormányzósággal “ — „Oh hagyja el nagysá
gos uram ! arra nézve csak oda bízom magamat. Egy 

3*  
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olly hatalmas nagylelkű uraság tudni fogja mire vagyok 
érdemes.44

Vili.
Don Quichotte híres szélmalom harca, és egyéb 

nevezetes kalandja.

E’ pillanatban meglátott Don Quichotte 30 vagy 40 
szélmalmot, és Sanchóra tekintvén, mondá: ,,Barátom ! 
a’ szerencse megelőzi vágyainkat. Látod-e amott ama 
rettentő óriásokat? ha többen nem : vannak harminczan; 
de mindegy; meg logom támadni e’ büszke fajt, mert 
ellensége Istennek és embereknek ; és kiirtom és kirab- 
loin , hogy gazdagságunknak megvessem alapját/4 „Mi
csoda óriásokat?44 kérdé Sancho. „Kik amott kinyújtot
ták hosszú karjaikat, mellyek tán két mértföldig is el
érnek44 , mondá komolyan a’ lovag. — „Furcsa biz a’ ! 
hiszen szélmalmok azok, és szárnyaikat véli ön kinyúj
tott karoknak.44 ,.Áh 1 együgyű barátom! megtetszik, 
hogy járatlan vagy a’ kalandor-világban. — Óriások 
azok , nagyon jól ismerem én őket; de ha félsz : menj 
félre , és míg ez egyenetlen veszélyes harcot vívom •' 
imádkozzál.44

Ezt mondván megsarkanlyúzza Rozinanteot, nem 
hallgatva Sanchóra , ki torokszakadtig kiabálta , hogy 
nem óriások azok, hanem valóságos szélmalmok; ’s nem 
látván állal lévelyét, bár a’ malmok elölt állóit: „Várja
tok ! — mondá — és ne fussatok gyáva rablók; egyetlen 
lovag fog veletek megküzdeni.44 A’ támadó szél fuval- 
mára a’ malom-szárnyak épen megindullak. — „Harcol
jatok bár ellenem több karral, mint volt Briareus óri
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ásnak : mégis meglakoltok/4 — E’ szavak után paj
zsát fölemeli , ’s magát Dulcinea kegyébe ajánlva, előre 
szegzelt dárdával neki esik a’ legelső malom' szárnyá
nak , melly ölet lovastól együtt felkapja , és úgy eldob
ja , hogy azt sem mondhatta hősünk: Uram Jézus ! •— 
Sancho sebes nyargalva érkezett a’ csata-térre, hol a’ 
lovag még mindig mozdulatlan feküdt, annyira súlyos 
vala az esés. „Ugysegéljen! — mondá Sancho — van 
egy órája mióta kiabálom , hogy szélmalmok azok; ha
nem kell valaminek az ember fejében is forogni, hogy 
az illyet meg nem látja.“ „No csak lassabban — feleié 
a’ hős — harci vitákban az ember gyakran játéka a’ sze
rencse szeszélyeinek , főkép ha ellensége a’ félelmes 
Freston bűbájos, ki már könyvtáramat is megrabolta. 
Megfejtsem mi történt? az óriásokat malmokká változ
tatta , hogy a’ győzelem dicsőségétől megfosszon. Hanem 
türelem ! kardom végiére is diadalmaskodni fog gonosz
ságán.“ „Adja Isten ! — viszonzá Sancho — talpra ál
lítván őt, és ugyan azt lelte Rozinanteal; a’ szegény 
állal első lábára sántított.

Hősünk lovára ülvén, útját a’ lápici kikötő felé 
vette, reményivé, hogy egy olly látogatott helyen ka
landra talál. Legjobban sajnálta dárdáját , mellyet a’ 
szélmalom összetört. „Barátom ! — mondá Sanchonak — 
ha jól emlékszem, Peréz de Vargas nevű spanyol lovag
ról olvastam, hogy a’ mint kard ja csata közben kettétört, 
egy laágal vagy tölgy fa d *rongot  kapott fel, ’s azzal 
annyi maurust agyonvert, miképen mellék neve lett: «« 
iildöklíí. KövetnMogom Perez de Vargast; mihelyt tölgy
fát találok, letörök egy husángot, és azzal olly telteket 
viendek véghez, mellyeket senki se fog elhinni.“ „Már 
azt meg is hiszem — léidé Sancho — hanem addig jó 
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lesz a’ nyeregben kissé megigazodni, különben oldalt 
lebukik ön.“ „Megvallom, hogy rosszul érzem magam 
az ülődés miatt; ’s ha nem panaszkodom, oka az, mert 
kalandor hősnek fájdalom hangot ejteni tilalmas, ha mind
járt a’ hasát kihasílnák is.‘‘ „Ördögöt! ha a’ csatlósok
nak sem szabad : én nem tudom mi lesz belőlem ; mert 
előre megmondom önnek, hogy a’ legkisebb karcolásra 
is úgy ordítok , mintha nyúznának. — Hanem szóljunk 
okosabb dologról; azt hiszem , hogy már elkelne a’ 
dél-ebéd.“ Don Quichotte mondá, hogy ha akar, elletik; 
ő maga nincs éhen. — Ez . engedetem után Sancho el
rendezkedik szamara hátán, előveszi tarisznyája tartal
mát, ’s e’ percben úgy találta , hogy nincs szebb élet a’ 
kaland-keresésnél; eszébe sem jutván ura ígéretei, hátúi 
ment, kezében nagy darab kenyérrel, olly elégült kép
pel emelgetvén a’ kabakot, hogy irigységet gerjesztendelt 
bármi finnyás maiagai bor kóstolgalóban.

Az éj beállt; kalandoraink fák alatt háltak. Don 
Quichotte letört egy erős ágat, mellybe dárdája vasát il
lesztette. Szemeit a’ nagy világért sem hunyta volna le, 
hanem Dulcineáról ábrándozott, majmolván a’ többi lo
vag kalandorokat, kik erdőkben, pusztákban, kedveseik 
emlékével töltötték el álomtalan éjjelüket. Sancho csak 
egy álmot aludt, de az reggelig tartott; és sem a’ fel
kelő nap, melly hasára sütött, sem a’ reggelt hirdető 
madarak csiripolása föl nem ébresztendették, ha ura rá 
nem kiált. Felnyitván szemeit : kabakjához kapott, éS 
elszomorodott annak az estinél könnyebb volta miatt- 
Hősünk , ki csak édes gondolatokkal akart jól lakni ? 
nem reggelizett. Azután útra indullak , ’s három órai 
lovaglás után meglátták a’ lápici kikötőt.

Egyszeribe felkiáltott Don Quichotte : „No , San- 



39

cho öcsém , itt akár könyökig vájhatunk a’ kalandok
ban. De mindenek elölt vedd eszedbe a’ mit mondan
dó vagyok. Ha engem a’ legborzasztóbb veszélyben 
látnál is, óvakodjál kardodhoz nyúlni, és vaktában se
gélyemre rohanni; csatába ereszkedned csak egy esetben 
szabad : ha tudniillik hitvány köznéppel van dolgom. 
De lovagok ellen bármelly szín alatt kardot rántanod 
törvényeinknél fogva tiltalik.“ „Értem, uram ! — feleié 
Sancho — és abban tessék megnyugodni, hogy egy pa
rancsa sem lóg hívebben teljesíltetni ennél. Már ter- 
mészetemnér lógva békeszeretö , minden lármának, ve
szekedésnek ellensége vagyok. De azért ha valaki bánt, 
egész erővel védem ám magam, és nem törődöm semmi 
törvényével a’ világnak.“ „Jól teszed, a’ mit mondtam, 
csak azért mondtam, hogy veled születeti bátorságod 
első mozdulatát és rohamát féken tartsd.“ „Féken tar
tom , uram, és merem mondani , hogy e’ parancshoz 
szinlolly vallásosan ragaszkodom , mint ahoz , hogy : 
I asarnap semmit se tégy.1"

Ez alatt Don Quicholle meglátott két Benedictinus 
barátot, kél nagy öszvéren, mellyeket ö tevéknek vélt. 
A két szent atya orrán úti pápaszem volt, fejeik fölött 
napernyő. Útónok az apostolok szekerén mentek ina
saik ; távolabb egy balár jött négy vagy öt lovas ember 
kíséretében. A’ balárban egy biskáyai dáma ült , ki 
Indiába utazandó férjéhez Sevillába sietett. A’ két szer
zetes nem tartozott a’ dáma kíséretéhez, csak egy úton 
mentek. Mihelyt észrevette őket Don Quicholle, mondá 
Sanchonak : „Vagy én csalódom, vagy egy olly kaland 
alt e|(»itünk, mellyhez foghatót ember még nem látott. 
E barna alakok, mellyeket felénk közelítni látsz, más 
nem lehelnek , mint két bűbájos , kik bizonyosan valami 
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hercegasszonyt ragadlak el e’ határban. Gondolhatod 
barátom, hogy illyesmit behunyt szemmel nézni nem le
het/' „Uram 1 — feleié Sancho — nem is volna taná
csos behunyni a’ szemét, mert az ördög ismét kísérletbe 
vihetne bennünket, és ez komolyabb dolog lenne ám, 
mint a’ szélmalom-istoria. Már hiszen pedig én sem 
vagyok vak, és most sem látok én két barátnál és egy 
utazó asszonyságnál egyebet." „Megmondtam már — 
viszonzá Don Quichotte — hogy annyit értesz a’ kalan
dokhoz , mint tyúk az ábécéhez. Mindjárt tapasztalni 
fogod , hogy nekem van igazam." És sarkantyút adva 
lovának, a’ benedictinusokhoz ugrat e’ szavakkal : „Ör
dög testőrei 1 adjátok vissza tüstént e’ magas herceg
asszonynak elrablott szabadságát, vagy készüljelek vak- 
merőséglek fegyelmét venni." Az elbámúlt barátok meg
állnak : „Lovag úr! — felelte az egyik — Isten ment
sen hogy az volnánk, minek ön nevezett minket; mi 
szent Benjáminnak vagyunk két szerzetesei, kik ügyünk
ben utazunk. Jó lélekkel mondhatjuk, hogy nem tudjuk, 
ha azon határban utazó személyek elragadt hercegasszo- 
nyok-e ?“ „Sima szavak meg nem csalnak — szakasztá 
félbe Don Quichotte — jól ismerem gaz fajtátokat." Es 
tüstént megronhanla dárdájával az egyik szerzetest, ki
nek alig volt ideje öszvéréről leugrani. Megrémült 
társa oldalba szúrja paripáját , és a’ mezőn elugrik. 
Sancho a’ barátot földön látván, nagy hirtelen leszáll 
szamaráról , mejjbe ragadja és fosztogatni kezdé. De 
a’ két szolga oda jött és megkérdezte Sanchot : mi okon 
bántja a’ szent atyát? „Furcsa kérdés! felelte a’ csat
lós , én máshoz nem nyúlok, mint a’ mi sajátom. Urain 
Don Quichotte megnyerte az ütközetet, világos, hogy a' 
meggyőzött holinije engem illet." A’ szolgák , kik nem 
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járlak a’ lovagiság iskolájába, és nem tanulták annak 
szabályait, nekiestek Sanchonak, földhöz mázolták, és 
hajánál fogva meghurcolták. Azután felültelték a’ szent 
atyát öszvérére. A’ szegény páter reszketve sietett társa 
után , ki messziről nézte mi történik; nem tartván taná
csosnak a’ várakozást, gyorsan ellódullak , keresztet 
hányván magokra.

Ez alatt Don Quichotte a’ szekérhez ment , ’s an
nak ajtajához érvén : „Asszonyom ! — mondá — szépsé
ged mehet a’ merre jónak látja — nagyságod szabad ; e’ 
kar megmentette, és megfenyítette a’ kevély hölgyrab
lókat. Nagyságod bizonyosan óhajtja tudni a’ szabadító 
nevét: tehát ismerjen bennem Don Quichotte- a’ mancha- 
ira , ki kalandor és rab lovagja vagyok a’ hasonlíthallan 
szépségű tobozói Dulcineának. Köszönet és hála nem 
kenyerem : csak azt kérem méllóztassék Tobozóba kis 
láradságot tenni, és elmondani a’ dicső hölgynek az ál
talam történt megszabadítás körülményeit/4

E’ különös beszédet szóról szóra hallotta egy bis- 
káyai nemes, ki a’ határt kísérte. Az eddigiekre nem 
sokat adott; de látván hogy hősünk ellenszegült az út 
folytatásának és egyátalába azt akarta , hogy forduljanak 
vissza Tobozó felé : Dón Quichottehoz lépett, és dárdá
jánál lógva gorombán megrántván, vidéke rósz spanyol 
nyelvén így szólít hozzá : „Menyünk odább lovag , mert 
Istenemet ki teremteted ha nem bocsájtasz tovább a’ ko
csid , megölünk olly bizonyos migében biskáyai meg vá
gyom.44 „Szerencsétlen ! felelt a’ hős — ha lovag volnál 
már eddig megfenyítendetlem vakmerőségedet.44 „En nem 
lovag ? — mondá a’ másik — én biskáyai nemes ember, 
szárazban, vízban. pokolban , — hazudod ; húzzál a’ 
kardot/4 ’ 1
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E’ szavakra Don Quichotte elveti dárdáját, kardot 
ránt, és paizsfödötten rohan ellenfelére. A’ biskáyai, 
ki öt jöni látta , nem igen bízván költsön kért öszvér
kancájában , le akart ugrani, de arra sem volt ideje. 
Szerencséjére kardot és egy kocsi párnát, paizsúl szol
gálandó! , még kézbe kaphatott. Az őket környező em
berek hiába akadták gátolni a’ viadalt; a’ biskayai eskü
dött rósz nyelvén , hogy ha. gátolják, mindent rakásra öl. 
A’ halárba ült dáma rémülten parancsolt a’ kocsisra : 
hogy hajtson tovább , és remegve nézte messziről a’ két 
rettenetes elleniéit.

A’ biskáyai először vágott, olly dühösen, hogy ha 
a’ hős vállra intézett csapást a’ paizs föl nem fogja : a’ 
köldökig hasított lovag szörnyet fogott halni. — Don Qui
chotte borzasztón felkiáltott: Szépség virága , Dulcinea ! 
szívem asszonya ! segítsd meg- lovagod e’ szörnyű ve
szélyben.“ E’ szavakkal kardját fölemeli, ’s mint a’ tü
zes istennyila lecsapolt a’ biskáyaira , ki a’ kocsi párna 
védelme alatt — mivel az e’féle gyermekséghez szokat
lan sovány öszvér jobbra balra vickándozni soha sem 
tanult — egy helyben várta kikerülhetlenűl a’ halálterhes 
csapást. A’ nézők meg sem motcanva, szemeikkel a’ 
kardok villámait kisérve, vérfagyottan várták a’ dolog 
kimenetelét. És a’ dáma — szobalyányai közé bújva — 
minden spanyol szenteknek fogadást telt úti társa sze
rencséjére.

Fájdalom! a’ történetíró épen itt szakasztja meg a’ 
dolog fonalát , azzal mentvén magát, hogy a’ kéziro- 
mányok , mellyeket Don Quicholteról összeszedhetett, 
eddig tartanak; ennélfogva az említett borzasztó viadal 
eredménye sem tudatik. Azonban a’ kiadó nem hihet
vén el, hogy Mancim’ szép elmetehetségei közül egy 
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sem találkozandotl, ki hősünk többi tetteit összegyűj
tötte volna, e’ dologban új nyomozást tett, mellynek 
szerencsés sikerét mindjárt látni fogjuk.

IX. • >

Miképen lön vége az erős biskáyai és a’ retlenhetlen 
manchai lovag közli harcnak.

Említettem, hogy ezen érdekes történet írója , a- 
datok hiánya miatt, kénytelen volt lovagunkat a’ biskáyai- 
vali viadalban hagyni. E’ megszakadás — a’ munkának 
csaknem elején— nékem valódi fájdalmat okozott. Vi
gasztalhatnia voltam a’ felett, hogy egy olly nevezetes 
hősnek mint Don Quicholle, történet-írója nem akadt, 
holott sok más lovagok, kikkel különben az ördög se 
gondolna, találtak néha két három történet-íróra, kik 
legkissebb balgaságaikat is följegyezték. — Kiszámítottam 
némelly újjabb könyvek után ítélve, mellyek Don Qui
cholle könyvtárában megvoltak, hogy a’ hős előttünk 
nem sokkal élhetett; és reményem támada, hogy Nan
duiban — ha egyéb nem is — a’ népmonda emlékezni fog 
egy olly férfiúról, ki egész életét felajánlotta azon fön- 
seges kötelességnek, hogy védje a’ szépek becsületét; 
az olly szépekét, kik életbölcsességök szerint előre hát
ra kószáltak paripáikon, ’s mégis 80 éves korukban 
<»Uy szűzen haltak el mint saját édes annyaik. ügy hit
tem , hogy legalább a’ hálás érzelem emlékében élni kell 
Don Quichotte nevének és tetteinek. — És hozzá teszem, 
hogy a’ világ kis részben nekem köszönheti, ha bámu
latos történeteinek többi részéi homály nem borítja, mi
hez engem is egy szerencsés véletlen juttatott.
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Történt, hogy Toledóban a’ kalmár utcán járlom- 
ban megláttam egy kis gyermekei, ki egy csomó papi
rost vitt a’ selyemárushoz eladni. — Őrökké curiosus 
voltam az irományok iránt; megszóllítottam a’ gyermeket, 
’s a’ régi papirokon arab betűkre ismertem , mellyekhez 
nem érlek. Epén akkor ment mellellem egy maurus , 
kit megkértem, hogy magyarázná meg az irományt. 
A’ maurus beletekintett, és elmosolyodott. Okát kér
deztem. „Oka az— feleié—hogy a’ szerző kötelességének 
tartotta jegyzésbe lenni , miképen a’ híres tobozéi 
Dulcinea igen nevezetessé lelt az által : hogy a’ malac 
húst nagyon jól készítette. Dulcinea nevére felindulva 
könyörögtem a’ maurusnak, hogy mondja meg, mi az 
iromány címe ? Tüstént olvasta : Don Quichotte a 
manchai története, Cid Hornét Henengeli arab által. 
Féktelen örömömben megvettem a’ gyermektől mind , a’ 
ringy rongy papirost. A’ inaurust pedig házamhoz ve
zettem , megalkudván vele 62 font mazsola széliében , 
két font sajtban, hogy a’ becses kézirományi szóról 
szóra lefordítsa.

Mindjárt az első lapokon említve volt Don Qui
chotte és a’ biskáyai közli harc; miképen viaskodtak ki
vont karddal, az egyik paizsa , a’ másik kocsi-párnája 
védelme alatt. A' biskáyai öszvére olly tökéletesen 
lerajzolva volt, hogy első tekintetre meglátszott rajta a’ 
kölcsön kért állat. Rozinanle is szintolly jól volt ta
lálva ; meredt hosszú nyaka , éles hátgerince , lapos ha
sa , roválkos oldal bordái, kitaláltatták nevét. Sancho 
Pauza is ott állt, tartván szamarát kantáránál fogva. 0 
vastag, alacsony, testes, kissé horgas lábú volt. Ezen 
arcképek nekem nagyon tetszettek, ’s az arab iromány
nak több hitelt kezdtem adni. Minden ember tudja , 
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hogy e’ nemzetbeli írók, saját elöitéletöket, gyülölségö- 
ket levetkőzni nem képesek, ’s feledik hogy a1 történet 
írásnak , melly dacra kél az idővel , fő jelleme , hogy a’ 
múltnak szigorú tanúbizonysága , a’ jelennek magyarázó
ja és a’ jövőnek fáklyája legyen. Bármi az oka: annyi 
bizonyos , hogy az arab író , egy spanyol tetteire inkább 
árnyékol mint fényt igyekszik vetni. Tehát előre figyel
meztetem az olvasókat, hogy ha e’ munkában hibát la- 
lálandnak : ne engem, hanem Bcnengelit vádolják. Én 
kénytelen vagyok utána írni, a’ mint e’ pogány író elő
adja , ki is a’ történetet így folytatja :

A’ két erős vívók egyszerre emelvén föl kardjai
kat , eget és földet fenyegetni látszottak. Ki először le
csapolt : a’ haragos biskáyai volt; de szerencsére kard
ja lapra fordulván, komolyabb kárt nem lelt; különben 
ez egyetlen kardvágás befejezte volna mind a’ párvia
dalt , mind hősünk kalandjait. Hanem a’ szerencse , melly 
ötét nagyobb vállalkozásokra szemelte ki, úgy akarta, 
hogy a’ biskáyai vasa , a’ vállra lecsapván , a’ fegyver
zet egy részét sodorta el , a’ sisakból egy darabot, és 
hősünk fél fülét. — Mindenható Isten! ki tudná leírni Don 
Quicholle haragját! Fölemelkedik kengyel vasán, két 
kézre fogja fegyverét, ’s azzal, miként hegyorom szo
kott a’ mélységbe rohanni, lecsap ellensége lejére. A’ 
kocsi-párna ellent nem állván, az ülés olly nagy, olly 
rettenetes volt , hogy a’ szerencsétlen biskáyainak tüs
tént kibugyant orrán száján a’ vér. A’ szegény ember 
eszméletlenül borúit a’ rémült állat nyakára, melly meg
futamodik , rúg , kapál , és urát lehányja. — Don Qui
cholle lováról [eu<» orván, meztelen kardját a’ vérbe fel
rengő mejjének szegezi, és rákiált, hogy adja meg ma
gát , különben fejét veszi. — A’ biskáyai olly kábult 
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volt, hogy felelni sem tudott. Hősünk vakdühében csak
ugyan nem kímélte volna őt, de a’ batárbani nők — 
a’ harcnak eddig reszkető nézői — a’ győzelmeshez fu
tottak , könyörögvén hogy késérőjöket ne ölje meg. 
Don Quichotte büszke méltósággal felelte: „FönségeS 
hölgyeim I csak egy föltétel alatt kegyelmezek meg, 
melly ebben áll: A’ meggyőzött lovag késedelem nélkül 
induljon Tobozóba, és nevemben jelenjen meg a’ hason- 
líthatlanul szép Dulcinea színe előtt, kinek parancsától 
várandja jövendő sorsát “ A’ szegény asszonyok nem is 
tudakozván ki az a’ Dulcinea, mennyre földre Ígértek 
mindent, a’ biskáyai nevében, ’s a’ inegjuhádzoll Don 
Quichotte megkegyelmezett a’ győzött éleiének.

X.

Érdekes beszelgetes Don Quichotte es csatlósa között.

Sancho nagy nehezen kiszabadulván a’ szent atyák 
legényei goromba markából, a’ viadalnak nézője maradt, 
könyörögvén Istennek Don Quichotte életéért. — Mikor 
a’ győzelmes lovag épen felülni akart Rozinantera : hozzá 
futott Sancho , letérdelt előtte , kezét megcsókolta , ’S 
tiszteletteljes hangon mondá : „Jóságos nagy jó uram I 
ha nagyságod méltóztalnék a’ meghódított szigetet nekem 
ajándékozni : bizonyossá tehetem, hogy azt kedve sze
rint fogom igazgatni.“ „Édes jó atyámfia ! — felelte Don 
Quichotte — az e’féle kalandokkal nem hódítunk szige
tet; ezek csak egyszerű találkozások, mellyeknek hasz
na: betört fej, vagy levágott fül. Csak türelem! egy más 
alkalom meghozandja számodra a’ kormányzóságot." — 
Sancho megköszönte, és újra kezet csókolt; azután lo
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vára segítette, és szamarán utána ment. Hősünk nem 
sokára letért a’ nagy útról egy erdő felé. „Uram ! — 
monda a’ csatlós — nem volna-e okosabb ha valami 
szentegyházban meghúznánk magunkat. Szegény fejét ke
mény betegen hagytuk el, ha a’ szent llermandád meg
tudja : Tamás vagyok benne hogy börtönbe nem dug ben
nünket ; ha pedig egyszer ott van az ember, csak a’ jó 
Isten tudhatja a’ szabadulás óráját.“ „Aha I ugyan hol 
láttad — feleié Don Quichotte — vagy hol olvastad, hogy 
kalandor hős törvényt állott volna valaha azért, mert 
ellenél a’ pokol fenekére hajtotta ?“ „Ahoz nem szól
hatok, mert a’ poklot nem ismerem; de a’ börtönt igen, 
és tudom , hogy a’ szent llermandád meg a’ börtön fe
nekére hajtja azokat, kik úton útfélen verekednek.44 — 
„Légy nyugodt, barátom, és ne félj semmit; ha a’ szent 
Hermandádnak eszébe jutna engem elfogni : én teszem 
őt foglyommá. Hanem valld meg minden hízelgés nél
kül , láttál-e a' föld kerekségén erősb lovagot nálam ? 
És a’ históriákban , mellyeket olvastál, találtál-e valakit, 
ki tüzesebben támadja meg ellenét, elszántabban védje 
magát, ügyesebben hárítsa el a’ csapásokat, és kemé
nyebben viszonozza azokat ?“ „Igaz , hitemre mondom 
uram, hogy én nem olvastam ugyan a’ szent históriát — 
mert se írni se olvasni nem tudok — de arra fogadok, 
hogy még teljes életemben nem szolgáltam önnél vak
merőbb uraságot. Kérjük is a’ jó Istent, hogy ezen 
vakmerőség miatt oda ne jussunk, hova az imént mond
tam. Hanem jó volna nagyságodnak bekötni a1 fülét , 
mert ugyan folyik a’ vére; tarisznyámban van gyolcs és 
kenőcs, ha tetszik od’adom.44 „Hej édes barátom ! ha 
eszembe jutott volna egy üveg fler ábrás balzsamot ké
szíteni, nem volna mo'st más orvosságra szükségünk.44 
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„Ugyan micsoda orvosság lehet az ?“ „Az egy balzsam 
— tudom a’ receptjét— melly sebek és még halál ellen 
is csalhallan orvosság. Majd készítek, Sancho, egy üveg
gel te is kapsz ; és ha látnád, hogy valami csatában de
rékon kétfelé hasíltatorn — a’ mi nálunk naponta meg
történhetik — ne tégy egyebet, minthogy levágott tes
temet fölemeled óvatosan , mielőtt a’ vérforgás megállna 
benne, ’s azt a’ nyeregben maradt fele részre okosan 
ráalkalmazod , azután vagy két korlynyit a’ balzsam ital
ból a’ számba töltesz, és meglátod a’ csodák csodáját , 
hogy tüstént olly egésséges leszek, mintegy pogács
aima.“ „No uram! ha ez igaz, kész vagyok lemondani 
a’ sziget kormányzásáról , és hú szolgálatomért más ju
talmat nem kérek, mint azt a’ receptet; tudom hogy 
elmérhetem latját 3 vagy 4 reálon , és nekem elég an
nyi , hogy tisztességesen megéljek. Csak az a’ kérdés , 
sokba kerül-e az elkészítése ?“ „Három reálon hat pint- 
nél többet lehel készíteni.“ „Uram teremtöm ! hál mit 
késik ön ? írja le nekem a’ receptet." „Hja ! barátom , 
még e’ mind semmi , majd tanítlak én még többre is. 
Hanem bekötnéd a’ fülem, mert meg vallom, fáj.“

Sancho elővette tarisznyájából a’ kenőcsöt és gyol
csot ; de midőn Don Quichotte észrevette, hogy sisakja 
is kárt szenvedett, örüléssel határos dühbe jött. „Óh 
mindenség ura ! — kiáltá — kirántván kardját ’s égre 
emelvén szemeit, ime halld meg eskümet, mellyet teendő 
vagyok : Nem eszem addig egy falatot asztalomról , nem 
közelítek nömhöz, és nem csinálok sok egyéb dolgot , 
mikre nem emlékezem ugyan, de a’ miket a1 mantuai 
marquis sem csinált hasonló alkalommal : míg meg nem 
bosszulom magam a’ kevélyen, ki rajtam e’ gyalázatot 
elkövette" „Nagyságod figyelembe sem veszi — szakasztá 



49

félbe Sancho — hogy ha azon lovag, miképen paran
csolatba kapta, Dulcinea kisasszony előtt megjelen : 
semmi egyéb keresetünk sincs többé rajta.“ — „Igazad 
van, feleié Don Quichotle. Tehát megsemmisítem es
kümet , mellyet bosszúállásom iránt teltem; de mege
rősítem és ismétlem azt addig miglen szerzendettem egy 
olly jó , olly nagy becsű sisakot, mint a’ híres Mam- 
briné volt, mellyet Sacripánt olly drágán megfizetett.“ — 
„Uram ne esküdjék ön olly hebehurgyán, mert kár
hozatot vesz testére, lelkére, llálha nem találkoznánk 
sisakos úri emberrel , a’ mi könnyen megeshetik olly 
vidéken , hol öszvérhajlóknál, fuvarosoknál egyebet nem 
láthatni : miért kínozná magát nagyságod halálra éllen, 
szomjan csak azért hogy azt cselekedje mit a’ manluai 
marquis cselekedett/4 „Felette hibázol barátom ! nem le
lik bele két óra : találkozni fogunk akkora lovag csapat
tal, mekkora nem volt Albraka ostrománál.“—„Jó , én 
nem bánom; csak adná az úr Isten, hogy akkor asztán 
kézbe kaparílhalnánk azt a’ szigetel, mellyért annyit fáj 
a’ fogam.“ „Meg lesz, csak bennem bízzál. Egyébiránt, 
ha a’ szigettel felsülnénk is : nincs-e őrünk elölt Dánia 
vagy Sobrandóza országa ? mind a’ kettő zsíros fa
lat , ’s néked még alkalmasabbak, mert száraz földön 
feküsznek.“

„Hanem hagyjuk ezt most, ’s mond meg nincs-e 
valami enni valód? míg valami várban meghalhatnánk és 
•negkészílhetnóm balzsam-italom , mert Istenemre a’ fülem 
nagyon fáj.“ „Van kenyerem, vereshagymám és sajtom ; 
<le ezzel szolgálni sem mének egy illy halalmasságos lo
vagnak.“ — „Beh rosszúl ismersz barátom ! ha — mint 
én — olvastad volna a’ lovagok regényes történeteit, 
•nellyek jó nagy számmal vannak, tudnád hogy derék

4 
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bajtársaim asztalhoz sohasem ültek, kivevőn királyi la
komákban ; különben eléllek levegőből. De mivel ők is 
csak emberek voltak, és testi táplálékra előbb utóbb 
szükségük volt: igen hihető, hogy a’ mint hegyei völ
gyet bejárlak, a’ nélkül hogy konyhára találtak volna, 
eledelük holmi paraszt csemege lehetett, miilyennel most 
te kínálsz engem. Kövessük a’ régi jó példát, és ne 
újítsunk.“ ,.E’ szerint, kedves uram ! jövőre a’ lovagi- 
ság szabályaihoz képest fogom ellátni tarisznyámat; azaz: 
nagyságod számára holmi aszalt gyümölcsei és hulladék
kal ; a’ magaméra — ki lovag nem vagyok — majd valami 
táplálóbb elemózsiával/4 — „Nem úgy mondtam, Sancho 
fiam! hogy mi csupán aszalt gyümölcsei és hulladékkal 
szoktunk élni, hanem azt mondtam, hogy a’ lovagok igen 
hihetőleg azt ettek rendesen, és bizonyos növényeket, 
mellyekel én is ismerek.44 „No azt már szerelem , hogy 
ismeri ön azon növényeket , mert nehány nap múlva 
okvetlen rászorulunk.44

E’kép beszélgetvén kalandoraink, együtt kenyerez- 
gettek ; hanem a’ vágy: mi előtt besötélednék éji szál
lásra találni — mcgkurtítolla gazdaságos lakomájokal. 
Megindullak tehát; de minden sietségük dacára a’ leál
dozó nap kényszerítetle őket egy közelébe meglátott 
kecskepásztor tanyára vonulni. Sanchonak nem igen tet
szett, hogy födél alatt nem alhatik; ellenben Don Qui- 
chotte bensőleg örült, hogy az éjt a’ csillagos ég alatt 
töltheti ; mert véleménye szerint az alvásnak e’ neme 
annyival nagyobb tanúbizonyság arra, hogy ő csakugyan 
lovag-kalandor.
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XI.

Don Quichotte (C kecskepásztoroknál.

Hősünk szívesen fogadtatott a’ kunyhók lakóitól. 
Sancho , miután Rozinanleot és szamarát kipányvázta , 
visszasietett bizonyos szagra, melly egy edényben főtt 
kecske húsról leié illatozott. Jó kedvvel tekintgetelt arra 
felé, ’s alig várta megföttét, erősen állítván mellé tele
pedni. A’ pásztorok leterített bőrökön hatan üllek a’ 
bogrács mellé , és megtessékelték vendégeiket is körükbe. 
Hősünkkel inkább nyers mint keresett szívességgel bán
tak, ’s hogy ülőhelyét megtiszteljék, egy fa-vájút fordí
tottak le, mellyel őt megkínálták. Sancho állva maradt, 
hogy urának szolgáljon , készen tartván egy borteli sza
ru-kupát. Ezt látván Don Quichotte , inondá : ,,Sancho ! 
hogy fogalmad legyen arról, inilly felséges dolgokat fog
lal magában a’ lovagiság, és azok, kik vele viszonyban 
állnak , mennyire közel vannak a’ megtiszteltetéshez: 
megengedem, hogy mellém ül j, é's azt cselekedjed a’ 
mit urad cselekszik, vele együtt egyél és igyál. A’ lo
vagiság ollyan mint a’ szerelem : dajkája az egyenlőség
nek.“ „Igen szépen megköszönöm — feleié Sancho. — 
hanem csak legyen mit, megeszem én állva is örömes
lobi) , mint a’ császár mellett ülve; sót ha szabadon 
kell szólani : jobb izün elköltőm száraz kenyerem és 
hagymámat egy szögletben , hol magam ura vagyok, 
mint a’ jó sült pujkál a’ gazdagok asztalánál, hol arra 
is vigyázni kell, hogy az ember lassan egyék, ne igyék 
mindig ha szomjas/száját szépen megtérülje, ha rá jön 
ne köhintsen vagy prüsszenlsen. Uram ! nem szereiéin 

4*  
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én a’ kénygálot (la géné) annálfogva mégis kérem, hogy 
e’ megtiszteltetést inkább más hasznosabb valamivel tes
sék kicserélni.44 „No csak ülj mellém — monda Don 
Quichotte — Isten is felmagasztalja , ki magát megaláz
za44 ; ’s karon fogva Sanchot erővel leültette.

A’ pásztor emberek e’ beszédből egy bakmát sem 
értvén, némán hallgattak, ettek ’s ollykor-ollykor jó ét
vágyú vendégeikre tekintettek. Miután a’ hús elfogyott, 
egy kő-kemény sajtot leltek fel, és makkot, melly a’ 
vidék terméke, és jobb volt a’ diónál. Ez alatt a’ bor
kupa majd tele majd üresen körutazott úgy annyira , hogy 
a’ két tömlő borból vacsora végével csak egyik maradi 
meg. Don Quichotte kibékülvén gyomrával, egy marok 
makkot vett tenyerébe, és imigyen szólt : „Boldog szá
zadok ! boldog idők ! mit atyáink arany időknek nevez
tek ; nem azért, mert az arany, jelen századunk e’ bál
ványa , közönségesebb lelt volna mint ma , hanem mert 
az enyirn és tied gyászteli szók ismeretlenek valamik. 
Az ártatlanság e’ szent korszakában minden halandók 
egyenlő joggal születtek a’ föld minden javaihoz ; életük 
fentarlására mást tenniük nem kellett, mint leszakaszta- 
niok a’ fák ízes gyümölcseit. A’ tiszta forrás, a’ csergő 
patak kristály habokban folyván el lábaik előtt, jóltevö 
vizeikkel kínálták őket. A’ dolgos méhek, szikla odúk
ban állítván fel köztársaságaikat, nékiök hagyták szaba
don a’ virágból szilt édes mézet. Az erős cser meg
bántott, hogy hajával befödje az ember’ egyszerű hajlé
kát, mellyet az elemek viszontagságai ellen épített ma
gának. Béke , barátság kormányozták a’ világot. A’ 
hálátlan kiváncsi földműves, sajnálta kegyetlen vasával 
hasogatni a’ föld keblét, melly önkényt termelte bőség
gel mind azt, mi szükségeit ’s élveit kielégítette. Az 
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időben az őszinte pásztorok nem bírván más öltönnyel, 
mint az egyszerű lest fátyol, mellyel a’ szemérem takarta 
be őket örökké, megjárván a’ saját vonásaikban szép 
mezőket, nem ismerlek más ékszert, mint a’ borostyán 
koszorút, mégis szebbek voltak csomóban vállaikra bulió 
hajlurteikkel, mint kiket Tyrusnak ékesít finom bárso
nya, vagy azon gazdag pipere, mellyet a’ henye szor
galom feltalál és szüntelen változtat. A’ szerelem , a’ 
tiszta szerelem még akkoron a’ lélek érzelmeinek volt 
őszinte kinyomása. Csalni senki sem volt képes , a’ 
hazugság ismeretlen vala. Az igazságnak, mellyet nap
jainkban annyira legázolt az önérdek, nem volt szük
sége kardjára, mert serpenyőjét a’ természeti jogegyen
lőség tartotta. A’ magános ifjú szűznek nem volt oka 
csábítóktól rettegni, mert másnak — választotlán kívül 
— nem jutott birtokába. De jelenleg örökké üldöztetve, 
a’ vétek hálóitól szüntelen környezve, az ártatlanságnak 
nincs hová fejét hajtsa. A’ bűn fölemelt fővel jár, és 
igazgatja a’ világot. Tehát hogy a’ romlottság szörnyű 
haladásának némi gát vettessék elébe, alapíttatott a’ lo- 
vag-kalandorság, melly egyedül képes az özvegynek némi 
oltalmat, az árvának védelmet nyújtani. Atyámfiái I sze
rencsésnek vallom magam , hogy annak én is egy tagja 
vagyok; kérlek vegyétek őszinte köszönelemet azon szí
ves fogadásért, mellyet nálatok találtam.44

Hogy hősünk az arany időkről emlékezett, ’s a’ 
kecske-pásztoroknak e’ hosszú szép beszédet tartotta , 
mind ezt egy marok makk okozta. A’ pásztorok csodál
kozva halgatlák ölet. Sancho is figyelmezett — nyeldes- 
vén a’ makkokat, és szemmel tartván a’ tömlő bort , 
melly egy tölgyfára volt akasztva. Miután Don Quichotte 
beszédét végezte: egy pásztor monda neki : „Uram ! 
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hogy meg ne unja magát köztünk , mi is megtesszük a’ 
magunkét, kérjük szívesen : tessék meghallgatni egy ifní 
pajtásunk dalát; mondhatom nagy mester , még muzsi
kálni is tud , ’s azon felül szerelmes. Itt lesz ö mind
járt/4 A’ pásztor még beszélt mikor a’ citera megren
dült , egy közel huszonkét éves jó kinézésű pásztor vala 
látható. „Antal! — mondá neki társa — épen most dicsér
telek fel vendégünk elölt, légy ki magadért és mutasd 
meg, hogy a’ pusztában is értenek a’ muzsikához. Ülj 
le csak és mond el azt a’ románzol , mellyel nagy bá
tyád a’ pap csinált szerelmedről.“ „Szívesen!“ feleli
Antal , aztán leült egy tuskóra, 
kellemes hangon így dalolt:

El végre kebeled —
Elárulta magát :

Fagyos hidegséged
Szcrel’mé olvad át.

Tán csak büszkeségből
Érzelmet színleltél,

Szép Eulália !
Mikor megvetettél.

Te hallgatsz , ha nálad
Ollykor megjelenek ,

Es futsz , de szemeid
Felém tekintenek.

Ha a’ pásztor-lyányok
Ajkain megzendül

Az én kedvenc dalom :
Te — és csak egyedül

felhangolla műszerét, ’s

Te hallgatsz; tudom mért?
Az által tudatod , 

Hogy ki dvenc dalomat
Örömest hallgatod.

Ezer kifogásod
Van ha táncra kérlek ; 

Ha imádkoznám is
Csak időt feesórlck.

Nekem kosár, másnak
Nem; semmi, tudom én: 

Nem kapok kosarat
Majd annak idején.

Oh Eulália !
Ilidj nekem hogy kába 

Ki iíijú óráit
Leéli hiába.

Hej ! a’ szerelemnek
J)e rövid egy élet!

Látd ősz van , ’s a’ tavasz 
Virága mivé Jeti ?!
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A’ pásztor bevégezvén románzát: Don Quichotte 
kérte, hogy daloljon még; hanem Sancho, ki már is 
szundikált, élénken ellenszegüli a’ további dínom dá
nomnak , és mondá . „Nagyságodnak eszébe sem jut, 
hogy ezek a’ becsületes emberek egész nap dolog után 
látnak, és hogy elkelne náluk az álom.44 „Értelek — 
feleié Don Quichotte — a’ bor tömlővel kötött barátság od 
megunta a’ zenél és aludni hív, úgy-e ?-‘ — „Dicsértes
sék ő szent felsége — viszonzá a’ csatlós — mindnyá
junknak volt benne részünk/4 — „Igaz , mondá a’ hős ; 
hanem feküdj ha akarsz; a’ hozzám hasonló hivatási! 
emberek örökké ébren vannak. De előbb kösd be a’ fü
lem.44 Egy pásztor látni akarja a1 sebet, ’s biztatta 
Don Quichotteol, hogy az ő orvossága hamar gyógyít. 
Tüstént elővett egy kevés rozmarint és sót, ezekből 
gyógylapaszt készített, a’ sebre tette, ’s a’ fájdalom 
csakugyan megszűnt.

XII.

Parcella története.

Kis idő múlva egy ifijú pásztor jött a’ tanyára , ki 
így szólt: „Pajtás! tudjátok-e mi az újság ?“ „Hál mi
csoda? kérdi ‘egy másik.44 — „A’ szegény Chrysoslom 
meghalt, és azt mondják , hogy a’ gazdag Wilhelm le
ánya a’ kegyetlen Marcella iránti szerelem okozta halá
lát.44 — „Marcella iránt?44 „Igen. — A’ mi még külö
nösebb , az hogy Chrysostom azt végrendelte, hogy a’ 
szabad mezőn temellessék el mintegy maurus, még pedig 
a’ cserfa forrás mellett, mivel olt látta meg először 
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Marcellát. A’ papok nem akarják engedni , mert azt 
mondják , hogy pogány szokáshoz hasonlít. De Ainbrúzs , 
a’ megholtnak barátja, mindent megtesz , hogy a’ boldo
gult akarata teljesedjék. Ez nagy lármát ütött a’ faluban. 
Mindazáltal úgy hiszik, hogy Ambrúzs kiviszi, és holnap 
nagy pompával megtörténik a’ temetés. Azt gondolom 
szép lesz megnézni; én ha csak lehet ott leszek.44 — 
„Olt hát, mindnyájan elmegyünk, és sorsot húzunk : ki
marad a’ tanyán.44 „Majd itt maradok én , Péter bácsi, 
— feleié egy más pásztor — úgy sem mehetek el, mert 
megszúrtam a’ lábain.44

„Péter gazda 1 szakasztá félbe Don Quichotte , ké
rem mondja meg kend , ki az a’ Chrysoslom és Mar
cella.44 „Tiszta szívvel , lovag uram 1 felele Péter. — A’ 
szegény boldogult gazdag nemes ember volt a’ faluban, 
ki, miután iskoláit Salamankában végezte, letelepedett 
nálunk. Igen alkalmas egy ember volt, értett minden
hez; hát úgy tudta az mi történik odafen az égben, a’ 
nap és holdal, csak bámult bele az ember ; az ellissist 
előre megmondta , de nem hibázott ám egy percet sem.44 
„Eclipsisnek kell mondani44 — felelte Don Quichotte. — 
„Amúgy is jól van az, uram. — Azt is előre megmondta 
bő esztendő lesz-e vagy szűk ? És tudott sok egyéb 
istoriákat.44 — „Históriákat kell mondani , a’ h ki
maradt.44 — „Dejszen ha illyen semmiségeken is fenakad 
lovag uram , úgy véget nem érünk soha. — Mondom, 
hogy ezen fiatal nemes embert szerették, tisztelték a’ 
faluban; mert ő készített nekünk karácsonyi verseket, 
kis fiainknak pedig úrnapjára szép öráliöt. Mindnyájan 
bámulták ölel. Egyszer csak kevéssel azután , hogy Sa- 
lamankából vissza jött, pászlorosan öltözve látjuk őtel, 
kecskebőr ködmönben, szép falka nyáj előtt. Egy Am- 
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brús nevű tanuló társa és barátja szinte fölcserélte a’ 
diákos ruhát a’ parasztossal, követte Chrysostomot a’ 
mezőkre. Először megütköztünk rajta; annyival inkább, 
mert Chrysostom atlya akkor tájban halt meg , és fiának 
szép jószágot hagyott hátra; de érdemes is volt rá egy 
ollyan szeretetre méltó, kedves, adakozó , barátságos 
úr; már a’ képe is megnyerte az embert. Hanem csak 
hamar kisült, mért lett pásztorrá, mert tudniillik bele
szeretett a’ szép Marcellába , kit a’ hegyek közzé köve
tett. Marcella, kinek párját száz esztendeig sem fogná 
kelméd találni, megérdemli hogy többet szóljunk róla.

Tudja meg tehát kelmed lovag uram ! hogy lakott 
a’ falunkban egy Wilhelm nevű paraszt ember, gazda
gabb Chrysostom apjánál is; ennek a’ paraszt embernek 
volt egy hajadon leánya, kinek annya gyermekágyban 
hall meg. A’ boldogulthoz — mondhatom — nem igen 
volt fogható asszony a’ környéken. Még most is előt
tem van kerek arcája , melly a’ holdhoz, és ragyogó 
szemei, mellyek csillag párhoz hasolítottak; a’ mellett 
jóságos jó volt a’ szegények iránt, kiket, ha hozzája 
nem jöhettek el, meglátogatott, megosztván velők min
denét. Ha a’ boldogult nincs a’ menyországban, úgy 
én nem tudom hogy mi hová jutunk. — Szegény férje 
annyira búsult felesége halálán, hogy kevéssel azután 
megholt és leányát Marcellát örökösének hagyta tetemes 
birtokában, egy pap nagy báttya gyámsága alatt. — A’ 
kis Marcella felnőtt, és olly szép lelt, de olly szépsé
ges szép, hogy még annyánál is szebb. Tizenöt esz
tendős korában , senki sem mehetett el mellette, hogy 
ugyan csak meg ne nézze; minden iíijú ember a’ bo- 
londulásig bele szerétéit. Azt meg kell adni, hogy 
nagybánya gondosan is nevelte és szemes őrizet alatt 



58

tartotta; de szépsége annyira elhíresedell, hogy kör
nyékünk legmódosabb kérői, nemcsak szépsége hanem 
vagyona után is áhítozván, úgy jöttek az öreg nagy
bányához leány nézőbe és kérőbe, hogy egyik a’ má
sikat érte. Az öreg- nagyon szerelte volna a’ bugát 
férjhez adni, de csak annak a’ beleegyezésével. Annyi 
igaz, hogy a’ tisztelendő úr becsületes jámbor ember 
volt, ki Marcella szerencséjéből hasznot nem akart húzni. 
Az egész falu megadta neki ezt az igazságot, és elhiheti 
kelméd, hogyha nálunk egy papi emberről jót monda
nak , az azt kiérdemlelte.“ „Igazat szól Péter gazda — 
szakaszlá félben Don Quichotte — hanem folytassa tovább 
mert gyönyörködöm beszédében.“ „Uram ! — feleié a’ 
pásztor — nagyon megtisztel. A’ nagybátya minden 
kérőket, kik magukat bemutatták, ajánlotta bugának, és 
kérte hogy válasszon ; de az mindig csak azt felelte , 
hogy a1 férjhez menéshez semmi kedve , hogy még ha
lai , még ráér, ’s több e’féle értelmes okokat. A’ jó 
tisztelendő úr nem erőtette a’ dolgot, hanem várta míg 
kedve jönne tetszése szerint férjhez menni. Mert gyak
ran mondta , és bölcsen mondta, hogy a’ szüléknek nem 
szabad gyermekeiket a’ házasságra erőszakolni, mivel 
abból ritkán vagy sohasem folyik ki boldog élet. Tör
ténik azonban, hogy midőn legkevésbé vártuk , a’ csinos 
Marcella egyszerre csak pásztor leánnyá lesz, ’s nem 
hallgatván nagybányára, ki ölet határozatáról le akarta 
beszélni, elindul több falujabeli hajadonokkal saját nyáját 
őrizni és legeltetni. Képzelheti lovag uram , hogy mi
helyt ez a’ szép cseléd a’ szabad ég alatt hált kelt , a’ 
szerelmeseknek egész serege : gazdaga, szegénye, ha
szonbérlője , íöldesura, utána lutott. Ujdonat uj pásztorok 
tábora állott elő. A’ szegény Chrysosloin is közlök volt, 
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mert imádta Marcellát, ’s miatta sem evett sem ivóit. 
Azonban legkevésbé sem kell hinni, hogy mivel Marcella 
e’ szabad életet választotta, a’ rósz világ nyelvének plety
kára okot adott volna; sőt egy szeretője sem dicseked
hetett vele , hogy csak biztató szót is kapott volna ; pe
dig becsületes szándékból jártak utána , mert házasságot 
forgatlak elméjükben , de ha valamelyiknek eszébe jutott 
egy szócskát kiejteni , melly hasonlított ehez : Ali! jó 
eslét! felelek érte, hogy azt kétszer el nem mondta. — 
llly magaviselet mellett, lovag uram, mondhatom, hogy 
ez a’ leány nálunk halálos nyavalyaképen jelent meg; 
mert szépsége megzavarja az agyvelejél azoknak , kik 
meglátják, hidegsége pedig kétségbeejti ’s még őrülteb
bekké teszi őket. Ha darab ideig itt mulatna kelméd, 
nem hallana e’ hegyek közt egyebet, mint a’ sok sze
rencsétlen szerető panaszát és siralmát. Nincs erdőnk
ben egy élőfa , mellybe nem volna vésve Marcella neve. 
Nem mehet az ember négy lépést a’ nélkül, hogy vala- 
melly pásztorra ne bukkanjon , ki sír, másik dalol, har
madik a’ sziklákon hál, hogy elpanaszolja a’ csillagok
nak , hogy ötét Marcella nem szereli; negyedik nap’ köl
tőtől nap estig nyög utána. És Marcella mit tesz ? ki
neveti őket és ingerkedik velők. Nyugtalanul várjuk 
meddig tart e’ büszkeség, és ki lesz a’ boldog férj , ki 
eszére hozza e’ félelmes szép hajadont. A’ szerencsét
len Chrysostom is szerelmének lön áldozatja. Javaslom 
lovag uramnak, hogy holnap menjen el a’ temetésre, 
mellyre sokan megjelennek, mivel a’ boldogultunk sok 
baráti voltak.“

Don Quichotte ígérte hogy el fog menni, ’s meg
köszönte a’ mulattató történetet. — Sancho, ki Péter bácsit 
Marcellástól, Chrysostomoslól együtt már régen elvilette 
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volna az ördöggel, ismét figyelmeztette urát, hogy nagy 
ideje volna lefeküdni.

Hősünk Péter kunyhójába vonóit, hol egész éjjel 
Dulcinea után sohajtozott, követvén Marcella szeretői 
példáját. A’ csatlós egy rakás szalmára keveredve, sza
mara és Rozinante közt hortyogott nem mint szerelmes, 
hanem mintegy fáradt ember.

XIII.

Don Quichotte megjelenik Chrysostom temetésén.

A’ hajnal még alig hasadt keleten, mikor a’ pász
torok már talpon allva kérték Don Quicholteot, hogy ha 
szándékában megmaradt, menjen velők Chrysostom teme
tésére. Don Quichotte talpra ugrott, Sanchoval Rozi- 
nanteot felnyergeltette, és a’ pásztorokkal megindult. — 
Még nem mentek negyedrész mérlföldet, midőn hat pász
torral találkoztak, kik fekete ködmönbe öltözve, rózsa 
és cyprussal koszorúzottan, kezükben tölgyfa pálcát tar
tottak. Jött velők kél nemes ember is lóháton, kiket 
három gyalog legény követelt. A’ két csapat összeérke- 
zéskor nyájasan köszöntötte egymást, ’s értesülvén az 
iránt, hogy egy úton járnak — tovább mentek.

Az egyik lóhálas nemes ember beszédbe eredvén 
Don Quicholteal Chrisostom gyászos halála és Marcella 
különc jelleme fölött, udvariasan kérdezte hősünket: 
miért jár illy fegyveresen csöndes béke időben , mit je
lenleg Spanyolhon élvez ? „Hivatalom kötelez arra , 
felelte Don Quichotte. — Nyugalom, puhaság csak az 
udvar asszonyosodott lakóit illeti; de a’ munka, az éber
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ség , a’ fegyverek osztály részük azon kardiaknak , kik 
annyira híresek a’ világon a’ lovag-kalandorok neve 
alatt; szerencsémnek vallom, hogy a’ nemes rendnek 
én is , ha bár legcsekélyebb tagja vagyok.“

A’ nemes , kit Vivaldónak hívtak, és nem volt lök
kel ütött fejű ember, egy kissé megütközött e’ felele
ten , ’s jobban meg akarván ismerni e’ legalább is rend
kívüli embert, kérte: magyarázná meg mit ért a’ lovag
kalandorok alatt. — ,,Csodálom, feleié Don Quichotte, 
hogy uraságod nem ismeri Nagybritannia históriáját, ’s 
az annyira híres Artúr királyét, ki megbüvöltetvén hol
ló alakban máig is él; ez olly tiszteletes népmonda, 
hogy az idő olta egy Angol sem merte megölni a’ hollót. 
E’ nagy király alatt alakíttatott a’ herék asztal lovag
rend. — Az időben éltek Ginebra királynő és szeretője 
Laucelot, a’ jó lovag, és Quintagnona asszonyság, 
gyöngéd szerelmüknek tekintélyes közben-járója. — Az 
Amádis-k, Florismars-ok, Tyran le blancok,’s több más 
nevezetes harcosok nagy tettei ettől fogva terjesztették, 
tartották fel a’ nemes lovag rendet napjainkig , mellyek- 
ben, miképen ön is tudja , csaknem szemeinkéi láttuk , is
mertük a’ győzhetlen Don Bclianist. — Íme uram ! ez a’ 
lovag-kalandorság, mellynek , szerencsém van ismétel
ni , én is egyik^— ha bár a’ neveztem hősöknél minden 
bizonnyal sokkal kissebb tagja vagyok. Mindazáltal meg- 
késértem őket követni, bejárván a’ sivatag pusztákat, ’s 
keresvén a’ kalandokat.4*1

Vivaldó e’ beszéd után nyomára jött, hogy kivel 
beszél, s mivel még jó darab útja volt, magát mulatni 
akarta vele, tettetett komolysággá mondá; „Lovag úr, 
úgy vélem, hogy ön igen nehéz életpályát választolt , 
a’ karthauzi baráté közel sincs olly szigorú.**  — „Olly 
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szigorú lehet — lelelé Don Quichotte, de olly hasznos 
nem ; mert a’ vallás szolgáinak a’ bőség kebelén más 
dolgok nincs, mint Istennek könyörögni az ember jó
létéért , már pedig e’ jólétet mi eszközöljük : tehát mi 
teljesedésbe hozzuk, mit a’ vallás szolgái kérnek. És 
mi nem egy szobácskábán idő viszontagságai ellen óvat- 
va tesszük kötelességünket; hanem szabad ég alatt a’ 
nyár tiizében , a’ tél fagyában , szemközt dárda-hegy és 
kard-éllel. Mi vagyunk Isten karja a’ földön , igazságá
nak szolgái. Ezen küldetés lehel, hogy nem olly szent, 
de sokkal nehezebb, izzadás, vér-öntés által teljesít
hető. Ha közülünk némellyek azzal végezik kalandjai
kat, hogy királyságig lelküzdöltek, hidje el ön uram, 
hogy az nékiek sokba került, és bölcs bűbájos sege
delme nélkül reményük füstbe ment volna.“ ,,En is 
úgy hiszem — felelt Vivaldo— de úgy tetszik mintha hal
lottam volna valamit róluk , a’ mi előttem gyanúba hoz
za őket; tudniillik, hogy a’ lovag-kalandorok nem azért 
adják magúkat olly terhes vállalatra, mert az erényi tisz
telik , és mert az emberiséget oltalmazván Istennek tet
szeni igaz vágyuk van: hanem csupán csak azért, 
hogy hódolatukat mulassák be egy bizonyos szív-hölgy
nek , kiérti érdekből tesznek mindent, kinek neve örök
ké ajkukon van, és kit csatáikban mint istenségüket se
gédül hívják. Megvallom önnek, hogy előttem e’ nem 
igen keresztyéni bűz érdemükből sokat leró.“ — „Uram! 
— feleié Don Quichotte—ezen szokás olly régi, annyira 
tiszteletes elöltünk, hogy azt megváltoztatni nem lehet. 
Bevett, ezer példákkal szentesített dolog, hogy minden 
lovag valami nagyszerű vállalat percében szemeit gyön
géden fölemeli ahhoz, ki gondolatain uralkodik. Sőt 
köteles — bár bizonyos a’ felöl, hogy az ölet nem hall
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ja — a’ gyöngédségnek, alázatnak, bizalomnak némi 
szavait fogai közt hozzá mormogni. Mindazáltal, uram ! 
ez nem gátolja hogy az erény szeretető ne legyen tet
teiben a’ fő rugó. Csak szokásnak veti magát alá; tudja 
hogy az ég inkább ellehet csillagok, mint egy lovag
kalandor hölgy nélkül; tudja hogy a’ mi egész valónk 
szerelem, mert szerelem alkotja a’ valódi lovagot; és 
ha ismer ön egyetlen egyet, ki nem volt szerelmes, azt 
én nem tartom törvényes lovagnak, hanem csak a’ lo- 
vagiság bitorlójának , ki csalárdság , ravaszság állal mint 
tolvaj, mint zsivány közzéjük csúszott?4

„Csendesedjék ön — monda Vivaldó —’s méltóztassék 
vissza emlékezni, hogy Don Galaor, Amadis testvére, 
asszonyt sohasem ismert : mégis, úgy vélem, hogy di- 
csősségc e’ miatt homályt nem szenvedett/4

„Egy iöcske nem csinál tavaszt, szakasztá félbe 
hősünk. Egyébiránt, uram! ha igazat kell mondani, én 
bizonyosan tudom, hogy Galaor uram is udvarolgatott a’ 
szép nemnek; nemcsak, hanem szíve szerelmét, hó
dolatát egy bizonyos hölgynek felajánlotta, csakhogy 
lármát nem csinált belőle.44

„Ha ez így van : nem kétlem hogy ön — mint lo- , 
vág—szinte rabja a’ szerelemnek. Ha merem kérni, 
ne legyen uraságod olly szerény, mint Don Galaor volt, 
s tudassa velünk nevét, fesse le előttünk küllemeit a 
szerencsés szépségnek, ki minden bizonnyal állítja, hogy 
az egész világ tudja meg, önnek szíveni uralmát.41.

Ekkor Don Quichotte iszonyúi sóhajtott. „Hah ! — 
mondá — nem tudom ha ez imádott ellenség helybe hagy
ja-e , hogy dobra ülöm a’ szerencsét, mellyet szerelme 
bilincseiben élvezek: önnek udvarias kérdésére annyit 
felelhetek , hogy neve Dulcinea és született Tobozóban ; 
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mi állapotát illeti, uram ! legalább hercegasszony kell 
hogy legyen , miután ő sorsom királynője; szépsége 
meghalad mindent, mit a’ költők ábrándozása légiókéi- 
lestesbet kigondolhat. Haja finom arany-szálak, homloka 
hasonlatos az elyzeumi mezőkhöz , szeműidéi két szivár
vány , szemei napok , orcái rózsák , ajkai korall, fogai 
igaz gyöngyök, nyaka megszégyeníti az alabastromot, 
mejj-halmai a’ márványt, karjai az elefáncsontot , arc
színe a’ havat és tagjai láthatlan részeihez , uram ! —- 
a’ mennyire gyaníthatom — hasonlati tárgyakat nem 
találhatni/4

„Szerelném tudni — válaszolta Vivaldó — mellyik 
előkelő család tagja ?“

„Uram ! azt nem mondom, hogy ő a’ hajdani Roma 
Curtius-, Spicio-, Cajusaitól származott; sem hogy a’ 
mai Roma Colonna-, Orsini-eitől, azt sem mondom, hogy 
Spanyolhon-, Mon^ada-, Cerda-, Marique-, Mendozáilól, 
sem Portugallia Ménéze- vagy Castroilól : ö Maiiéba 
megyében Tobozó helység egyik házából veszi erede
tét; lehet hogy nem régi az, de bizonyos, hogy nagy
hírű családoknak leend törzsöké. — És , uram ! semmi 
észre vételek — ha úgy teszik — hanem ha azon föltétel 
alatt, mit Zerbin a’ híres Roland kardjára írt: „Ne 
nyúlj hozzá : mert vívnod kell.a

A’ pásztor emberek mély figyelemmel hallgatók e’ 
beszélgetést, és gyanítani kezdték, hogy Don Quichotte 
nem igen bölcs ember. Maga Sancho, ki vakon hitte 
minden szavát urának, kit gyermeksége óla a’ világ leg
becsületesebb emberének ismert, sem foghatta meg-, 
hogy olly közel lakván Tobozéhoz, még sem hallotta 
hírét Dulcineának, a’ gyönyörűséges hercegasszonynak- 
E’ különösségen tűnődve ment a’ csapat után, midőn 
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mintegy húsz fekete bőr ködmenbc öltözött, cyprussal 
koszorúzolt pásztort láttak egy hegyszoroson leszállani. 
Hatan a’ koporsót hozlak. „Íme — monda egy pásztor 
— amott hozzák a’ szegény Chrysostom testét.“ És 
sietlek a’ halotti kíséreltél egyszerre érkezni a’ sírgö- 
dörhez, mellyel négy pásztor ásott volt a’ szikla tövében.

XIV.

Marcella története vége.

A’ két csapat egymást köszöntötte. Don Quichotte 
és társai a1 koporsóhoz nyomullak, mellyben egy körül
belül 30 éves ifjú feküdi pásztor köntösben, virágokkal 
behintve. A’ halál nem dúlta fel vonásai kellemét; ö 
most is szép volt. Mellette a’ koporsóban könyvek és 
irományok heverlek. Mind a’ sírásók , mind a’ halott— 
kisérök mély hallgatásba merültek , mit végre egy pász
tor megtört, ezt mondván : „Ambrus ! kegyed a’ boldo- 
gúlt végakaratának végrehajtója , vizsgálja meg jól, ha 
ez-e a’ hely, mellyet a’ végrendelet kijelöl ?“

„Ez az — válaszolta Ambrus szomorún — itt látta 
meg először a’ kegyetlen Marcellát, és itt vön bátorsá
got olly tiszta mint gyöngéd érzelméről vallomást tenni; 
itt esett kétségbe ’s hagyá el a’ remény a’ szikla keb
lű tagadó válaszára, mi éleiébe is került; itt nyűgé el 
panaszait keblemen, barátja keblén. A' boldogult aka
rata , hogy ide temeltessék. Uraim 1 — folylatá Don Qui
chotte ’s a’ többiek felé fordulván — e’ holt testben , 
mellyre részvét nélkül nem tekinthetnek önök, a’ leg
szebb lélek lakozott, mellyet az ég alkotóit volt valaha.

5 
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íme ez ember-rom ! volt Chrysostom, ki szellemében 
olly magasztos kelteméiért olly szeretnivaló, az igaz 
barátság ’s a’ jó szivüség példányképe volt. Adakozó 
volt ö lilogtalás, tudós igény nélkül; bírván minden eré
nyeket , mellyeket vidor kedélye még kedvesebbekké tett. 
Szeretett: és rnegveltelell; a’ szerencsétlen egy érzé
ketlen után sohajlozott, és nem tudott egy köszivet ér
zelemre lágyítani , miiül pedig élet-üdvét függesztette 
fel. A’ halál, a’ keserű halál lön egyedüli jutalma, leg
szebb napjainak közepette; és e’ halait azon pásztorhölgy 
okozta , kit annyira magasztalt, és kinek nevére halha
tatlanság vár vala barátom költészetében , ha szigorú pa
rancsát nem bírnám szerelmének ez emlékeit sírjába 
temetni.“

„Nem fotr ön olly kegyetlen lenni— mondá Vivaldó — 
hogy e’ rendeletét végrehajtsa. A’ barátja iránti kegye
let kötelezi önt, hogy annak munkáit megmentse; mert 
az állal megmenti ön barátja nevét az enyészettől. Is
merjük szerelme gyászesetét, és mi csak azért tértünk 
le álunkról e’ helyre, hogy keblünk fájdalmát az elhunyt 
iránt sírjánál tanúsítsuk. E’ fájdalom feljogosít minket 
Chrysostom költeményeit ismerni ; és én, kikért bo
csánat mellett, némelly darabjait megmenteni akarom.“ 
És feleletei sem várva, Vivaldó kézbevette a’ legfelső 
papirt.

„Nem bánom, tartsa meg ön ez egy darabot — 
feleié Ambrus — de a’ többiekre nézve bocsássa meg, 
ha Chrysostom akaratának hódolok.“

Mindenki kiváncsi volt a' papír tartalmára, melly 
Vivaldó kezében volt, ki magát nem kérette soká , és 
fee szóval e’ rímeket olvasta :
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Milly boldog életet kapott!
Iii a’ mezőn — kunyhójában 

Köszönti a’ kelő napot,
’S köszönti azt lcszáltában.

nem ismer bút és vágyat , 
Mulatságot nappalának 

munka ad, ’s puha ágyat 
A’ munka vet nyugalmának.

És a’ pacsirta éneke
Zengő cimbalom fülében ;

A’ természet báj szőnyege
Legszebb föstemény szemében

Voltam én is boldog ember
, A’ bölcsesség lágy ölében ; 

És boldogabb még ezerszer
Egy barátom hű körében . .. .

Ö

A

Bú kel velem , bú jár velem
Mióta érte lángolok ;

Tudom mi hát a’ szerelem !
Voltam boldog is I .... meghalok.

Vivaldo könnyezve olvasta fel a’ rímeket, és kön
nyezett minden ember.

Egyszerre minden szem a’ szikla tetőre fordult, 
nol egy pásztor-leány jelent meg. Marcella volt. Kik 
’,leg nem látták : elbámultak vakító szépségén ; valamint 
azok is, kik már ismerték. Ambrus rnegbotránkozván 
k Je^neten » a’ barátság emléke keserű szavakra fakasz- 
a • „Te pogány ! — kiáltó — tán azért jösz, hogy sze- 

nioid a’ kedves látmányon hizlald? vagy azért, hogy 
jnegkisértsd, ha tekinteted alatt nem indul-e meg a’ 
lagy°tt vér barátom holt ereiben ? Mit akarsz, mond meg; 
"•vállalod legyen bármilly kegyetlen, jobban ismertem, 
jobban szereltem a’ szerencsétlent, kit halálra kínoztál , 
•hintsem megtagadnám tőled , miképen ö sem tagadná 
meg.“ °

„Ambrus! — felelt a’ pásztor hölgy—igaz fájdal
mad mentség elöltem. Nem azért jöttem , hogy bú-gyá
szodból játékot űzzek; lelkem mélyéből siratom azt; ha- 
ne>n jöttem hogy igazoljam magam a’ nekem tulajdoní
tott szomorú eset vádja ellen. Legyen Ítélő bíróm, 
egyenes lelked.

5*
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Ti azt mondjátok , hogy szép vagyok, hogy en
gem látni és szerelemre nem gyuladni nem lehet; és 
mintegy követelitek tőlem, hogy ez érzelmet viszonoz
zam. De hát függ-e a’ szerelem mi tőlünk? Oh! ha e’ 
veszélyes szenvedély menthető : menthető azért, mert 
akaratunktól független , mivel e’ kebel villáma akaratunk 
ellen szokott kitörni. —

Ollykor megesik, hogy a’ szerelem lelkűnkből ki
meríti a’ szánalom rokonszenvét, mit esztelen imádók 
iránt erezünk; de kérdem én : lehet-e valakit arra kény- 
szerítni, hogy szerelme eszményéül, szánalma tárgyait 
válassza ?

Ti mind a’ mellett kárhoztattok engem, hogy szép 
lévén nem szeretek; volna-e hasonló jogom kárhoztat
ni titeket, ha rút lévén rám sem néznétek ? Miért 
akarjátok, hogy bűnhődjem ez állított szépség miatt , 
mit nem én adtam magamnak, legalább el merem 
mondani, hogy legkevésbé sem vagyok reá büszke, 
és eszembe sem jutna, ha ti is kegyeskednétek róla 
megfeledkezni.

Nem becsülök, nem szeretek, nem ismerek a’ 
földön nagyobb jót, mint az ártatlanság és lelki nyuga
lom ; és épen azért leltem pásztorrá, hogy az utolsót 
felleljem, az elsőt megőrizzem, — és hogy távol az utáltam 
világtól, erdőknek közepette, a’ réteken, a’ források 
partjain akarom életem tölteni , gyermek-korom társai
val és olly tiszta mint édes örömeimmel. — Nyájam 
gondja íoglalaloskodlat , a’ lég madara mulattat, a’ ter
mészet nézőjátéka kielégíti szemeim és szívemet. — 
Egy illy boldogságot , melly senkinek sem vét, nem 
lehel-e megszenvedni ? Vetheti-e valaki szememre, 
hogy csak egy pillanatra is kecsegtettem volna hamis 
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reménynyel ? Nem mondtam-e magának Chrysoslomnak , 
midőn szerelmet vallott e’ helyen , hol testét látom , 
nem intettem-e meg, hogy minden fáradsága hasztalan, 
hogy nem akarok, hogy nem tudok szeretni ? Mind- 
azáltal méltányoltam nagyra becsült tulajdonait, és 
tiszta barátságot ajánlottam neki, mi ártatlan szíveket 
kielégít. Megvetette e’ tiszta érzelmet, és mindent gyű
lölt, mi nem szerelem vala. A’ kétségbeesés ime sírba 
vitte! — Méltán vádollalom-e tehát? avagy vétek-e a’ 
nyílt szívüség ?

Pásztorok ! itt az Isten színe és e’ koporsó elölt 
nyilatkoztatom, hogy szabadságom kedves nekem, és 
hogy örökre élvezni akarom. Születvén, jogom van 
hozzá, és sírba viendem azt. Hagyjatok fei hát hasz
talan üldözéseitekkel és igazságtalan panaszaitokkal ; és 
ha annyira magasztalt szépségem nyugalmatokra veszé
lyes : kerüljetek, hagyjatok engem magamra.“

Ezen szavak után visszavonult, és a’ hegyek közt 
eltűnt. Minden emberi meghatottak szelleme és kellemei. 
Némellyek, kiket tekintetének hatalma megragadott, sza
vai ellenére utána készüllek; hanem Don Quichotte meg
emlékezvén , hogy a’ szép nem becsülete védelme alatt 
van , kardhoz kapott : „Senki se motcanjon — kiáltá — 
ki haragom magára vonni nem akarja. Marcella meg
bizonyította ékes beszédében , hogy Chrysostom halálának 
<"> nem oka : tehát hódolat, becsület szépségének , és 
tisztelet bölcsességének.“

Akár Don Quichotte fenyegetése , akár Ambrus ké
relme következtében, ki a’ temetést végezni akarta , 
senki sem ment a’ pásztor-hölgy után. A’ szerencsétlen 
pásztor teste, baráti könnyek közt, sírba tétetett, mely- 
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lyet lombokkal és koszorúkkal behintettek, és Ambrus 
a’ sír-köre e’ szavakat irta :

A’ hű — szerelme kit megölt — 
Nyugoszik e’ sírdomb alatt, 

Marcellát, oh vándor ! kerüld , 
Ejts könnyet, és tovább haladj.

A’ pásztorok elváltak egymástól, Don Quichotte is 
islenhozzádot mondott szíves gazdáinak ; Vivaldo és társa 
kérték hogy menjen velők Sevillába, hol, a’mint állíták, 
akár térdig járhat a’ kalandokban. Lovagunk megkö
szönte és monda, hogy először meg akarja tisztítani a’ 
hegységet némelly háborgó gonosztevőktől. A’ kél ne
mes e’ jó szándékában vált meg tőle.

XV.

A’ lovao szomorú találkozása az udvariatlan
ősz vé rh ajtó kkal.

Cid Hamet Benengeli azt állítja, hogy midőn Don 
Quichotte nem fogadta el Vivaldot Sevillába kisérni, azért 
telte, mert titkos vágya volt Marcella után futni, ’s neki 
szolgálatát ajánlani. Annyi bizonyos , hogy sokáig ke
reste csatlósával együtt azon erdőben, mellybe a’ hölgy 
visszavonúlt ; és nem reménylvén vele találkozhatni, 
megállották, hogy a’ melegség óráit egy palaköntözte 
réten töltsék el. Mind kelten leszállónak nyergeikből, 
és Rozinanteot a’ szamárral egy ült kényökre hagyták a’ 
kövér fűben legelni. Majd a’ tarisznyái kutatták fel, ’s 
tartalmát minden ceremónia nélkül elköltötték. Sancho- 
nak eszébe sem jutott Rozinanteot megbékózni , olly 
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szűz és csöndes természetűnek hitte, hogy Cordova min
den ménesei’ valamennyi kancái sem volnának képesek 
parázna gondolatokra hírni. Hanem a’ szerencse vagy 
inkább a’ gonosz szellem ugyan ide hozott egy csoport 
galíciai kancákat, mellyeket Yangi öszvéresek hajtottak, 
kik szokásuk szerint ezen a’ réten delelni kieresztettek.

Történt pedig — az ördög se tudja miképen — hogy 
Rozinantenak, szemérme és öntartóztalása dacára alig 
hogy észrevette a’ kancákat, szokatlan kedve jött közlök 
gavallérkodni, és engedőimet sem kérve gazdájától, fel
vágja sovány nyakát, nagy vidámon ügetni kezd , és 
kelíern-teljesen forgolódik a’ galíciai kancák körül. De 
azok — hihetőleg nem voltak kedélyükben a’ szerelmes 
szerephez — rúgták, harapták Rozinanteot, leszakgallák 
nyereg szerszámát, kantárt, mindent, és szerelmesünket 
meztelenre vetkeztették. Még eddig se baj; de az átko
zott öszvérhajtók meglátván a’ szemtelen merényt, lőcsre 
kaptak ’s a’ szegény állatot leverték. A’ hős és csat
lósa tüstént talpra ugráltak. „Barátom Sancho — mondá 
Don Quichotte lihegve — ezek a’ gazemberek nem lova
gok , tehát megengedem, hogy részt vehess a’ Rozinan- 
teon elkövetett gyalázat megbosszulásában.“

„Ugyan hogy az ördögbe bosszúihatnánk meg — 
feleié Sancho — nem látja ön hogy vannak vagy húszán 
és mi kettőn, pedig ollyan kelten, hogy közülök más
féllel sem birkózhatunk meg.“ ,,Én megbirkózom száz
zal"— mondá Don Quichotte, és kivont karddal a’ Yan- 
gokra rohan, ’s első csapással kihasítja egy öszvérhajtó 
vállán a’ börködment. E’ fényes példára Sancho is neki 
bátorodott, kihúzta vaskóját, és elkezdte a’ hat vágási 
csinálni. A’ Yangok — röslelvén a’ dolgot, hogy kél 
ember pocsékol rajtuk — lőcseikhez folyamodtak, körül 
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kanyaritják hőseinket és elkezdik őket agyabugyální. 
Sancho első bukott le; Don Quichotte minden bátorsága 
mellett sem állhatott soká talpon, hanem Rozinante mellé 
terült. Az öszvérhajtók tartván tőle, hogy tán nagyon 
is megintették őket, összegyűjtötték nagyhitelen kancái
kat, és odább állottak, gazdát, szolgát, lovat vérben 
fagyva hagyván.

Elsőben a’ szomorú Sancho Panza jött magához , 
és fájdalmas gyönge hangon monda : „Don Quichotte úr! 
lelkem nagyságos úr 1“ „Mit kívánsz édes atyámfia ?“—- 
feleié Don Quichotte szinte siralmas hangnyomattal.

„Kérek abból a’ felséges lier á bras italból vagy 
két kortynyil; hátha nem csak a’ sebet, hanem a’ zúzott 
csontokat is összeforrasztaná ?“

„Hiszen , barátom, csak megvolna , nem kellene 
egyéb. Hanem lovagi hitemre esküszöm, hogy kétszer 
huszonnégy óra alatt megkészítem, vagy lemondok ke
zeim használatáról.“

„Ugyan kérem mit tetszik gondolni : mennyi idő 
alatt állhatunk lábra ?“

„Biz’ édes barátom hirtelenébe nem tudom; hanem 
sajnálva kell megváltanom , hogy saját hibám miatt tör
tént rajtam e’ baleset. Olly emberek ellen húztam kar
dot, kik nem fölülöli lovagok; tehát méltán lakottam 
törvényeink megtöréséért. —- Jövendőben, kedves fiam , 
ehez tartsd magad : ha látod hogy bennünket hasonló 
gaz nép bánt meg, ne várd hogy én húzzak kardot, 
csak támadd meg magad a’ semmirekellőket, és fenyítsd 
meg kedved szerint. Ha segitségökre lovagok jönnének : 
kutyába se vedd, majd előállók én akkor, és remény
iem eléggé ismered már karjaim rettentő erejét.“

„Uram ! megmondtam már, hogy nem szerelem a’ 
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civakodást. Én becsületes ember vagyok; feleségem, 
gyermekem. Senki sem bocsátja meg olly könnyen 
mint én a’ múlt, jelen és jövendő bántalmakat. — 
mindegy nekem, lovag vagy nem lovag bántson, én 
nem haragszom meg senkire. — Tehát ne várja ön, 
hogy ez éleiben kedvem kerekedjék többé e’ kardot 
használni, mellyet ma húztam ki napvilágra először, 
szerencsétlenségemre/4

„Mit beszélsz, fiam! ha lélekzelein nem hiányzanék, 
és oldalbordáim fájdalma engedné, bebizonyítanám men
nyire hibázol. Mássz közelebb , szerencsétlen bűnös , és 
lelelj nekem : ha a’ szerencse szele , melly e’ pillanat
ban, megvallom, nem látszik kedvezőnek, reményünk vi
torláit egyszerre íeldagaszlaná, és minket az Ígértem 
sziget révpartjára hajlana : mit teendnél, nem lévén 
lovag és nem is akarván az lenni, nem bírván sem 
erélylyel, sem bátorsággal, mit teendnél — mondom — 
statusaid megvédésére ? Eléggé tudhatod, hogy az uj- 
don hódított királyságokban, tartományokban találkoz
nak nyughntlan nyakas zendülő szellemek, kik újabb 
vállalatokra mindig készek; szükség tehát, hogy az új 
birtokosnak legyen bölcsessége azokat féken tartani, 
és íőképen bátorsága legyőzni/4

„Hisz, e’ mind szép és igaz lehet! feleié Sancho, 
hanem épen most nagyobb szükségem van flastromra, 
mint jó tanácsra. — Ideje volna már nagyságodnak fel— 
lápászkodni; cín Rozinanteot késértem meg lábra
állítani, bár nem érdemli, mert minden bajunknak ő 
az oka. Sohase teltem volna fel róla, annyira szűz és 
szerény jószágnak hittem. Hej csak igazán mondják, 
hogy idő kell arra, míg az ember a’ világot kiis
meri. Nagyságos uramról is az ördög hitte volna a’ 
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kóbor biskayaivali szép viadala után, hogy hálára úgy 
hulljék az ütleg mint a’ jégeső.“ „Megölne a’ szégyen 
barátom , ha nem tudnám, hogy hasonló események 
hivatalunkhoz költetvék.“

„A’ ki lelke van! azt nem mondta ám ön, hogy 
mesterségünk e’féle kamatokat hoz be. Aztán sok
szor kap-e az ember illyesmit, ha merem kérdezni ? 
Mert megjóslom, hogy ha még másodszor is történik 
rajiunk e’féle, nem leszünk olly állapotban , hogy har
madszor is történhessék/4

„Hja! Sancho , a’ lovagok erénye gyakran kisér
tet alá jön. Néha épen akkor akasztották fel őket, 
mikor már császárokká lettek volna. A’ híres Amadix 
a' franchoni., nem volt-e a’ bűbájos Arcalaus halalmá
ban? ki öt egy ágashoz kötötte, és úgy elfarmatringozta, 
mint annak a’ rendi. Én tudóin — ha senki más — egy is
meretlen író után, hogy egyszer a’ nap-lovag süllyesztő 
által hálóba kerülvén, ellenségei a’ földalait kezét lábát 
megkötözték, aztán hóval és kovarc homokkal úgy eldör
gölték és kristélyozlák, hogy majd megpukkadt sze
gény. Csupán az vigasztal, hogy annyi hősök szen
vedtek enyémnél keservesebb meggvaláztatást. Mert ha 
a’ dolgot volta képen megvizsgáljuk : minket nem is fus- 
lélyokkal, hanem lőcsökkel vertek meg, a’ mi pedig 
egészen más , és nemes embert illet.“ *)

*) Ezelőtt a* köznép nálunk azon hiedelemben élt; hogy a’ ne
mest botokkal ugyan nem, de lőcscsel szabad megverni. 

a’ fordító.

„Bizony, édes nagyságos uram ! nekem az nem 
nagy vigasztalás ; mert tulajdonképen rásern értem ineg- 
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tekinteni mivel ülnek, elég a’ hogy ülőitek. Alig 
húztam ki azt a’ veszeti vaskót, már a’ földön talál
tam magamat, épen itt, hol most is fekszem?4

„Nosza édes fiam talpra ! és segítsük fel szegény 
Rozinanteot is, kinek kellemetlen helyzetünkben nem 
kis része volt?4

„Istenemre ! az helyén van , meri hiszen ö is kó
bor-lovag. Azon mégis örülök, hogy az én csacsim 
szépen kihúzta magát a’ sárból, csak egy szőrszála 
sem hibázik?4

„Lásd minden szerencsétlenségben van egy kis 
szerencse. Ila Rozinanle nem mehet: szamarad majd el 
visz valamelly kastélyig, hol sebeimet bekötik. És 
én nem tartom a’ lovaglás e’ nemét nevetségesnek, 
mert jut eszembe hogy olvastam, miképen Bacchus neve
lője az öreg Silenus a’ száz kapujú városba a’ világ leg
derekabb szamarán lovagolt be?4

„Siliános , uram! bizonyosan meg tudott ülni a’ sza
máron , de nem tudom ám hogy ül meg nagyságod, 
ha csak keresztbe nem leszük mint a’ búzakévét?4

„Megyünk a’ mint lehet, Sancho, mindig lisztes 
dolog a’ harcból sebesülten megtérni. Nocsak kelj fel, 
vezesd elő szamarad és takarodjunk e’ pusztából, mi
előtt elestelednék.44

A’ szegény csatlós nagy nehezen megmozdult a’ 
földről, és százegyet sóhajtva és ugyan annyi „jaj
jaj44 közt , mellyek közzé szidalom is keveredőit az el
len , ki otel ide vezette, végre lábra áll és leiig ki
egyenesedvén, meggörbüli mintegy török íjj. Testé
nek illyelén állásában megindul a’ csacsi leié, melly- 
nek a’ compániában legtöbb esze volt, és kedvére le
gelt a’ kövér fűben. Azután dérrcldúrral Rozanante- 
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hoz ballag , mellynek csak szava hiányzott, hogy olly 
keservesen panaszkodjék mint a’ gazdája , és azt is láb- 
ra állította; végre Don Quichotteot a’ szamárra lölfek- 
telte , Rozinanteot a’ farkához kötötte, és a’ szamár kő- 
tötökét markába fogván, megindult ez országúira- 
Nem sokára megpillantottak egy csárdái, mellyet hősünk 
szokásaként várkastélynak nézett. A’ csatlós és gaz
dája azon feleseltek, hogy de bizony csárda : de bizony 
nem csárda, és a’ bizonyozás még akkor is tartott, 
mikor Sancho a’ kapun bevezette kis karavánét.

XVI.

Kalandok a’ csárdában,

A’ csapiáros meglátván Don Quichotteot siralmas 
állapotában a’ csacsi hátán, mindjárt azt tudakozta San- 
chotól : „Mi baja a’ szegény embernek.44

„Semmi sincs — mondá a‘ csatlós — csak a’ szik
láról lebukott és oldalbordáit egy kissé megreszelle.“

A’ csapiáros felesége ritka történetesen könyörü
letes jó asszony volt, ki a’ más baját szívére vette. 
Tüstént gondoskodott Don Quichotleról, 15 vagy 16 éves 
jól termelt ’s meglehetős szép leányával együtt. Volt 
még a’ csárdában egy asluriai fiatal szolgáló, kinek 
tekintete valóba meglepő volt. Arca inkább széles mint 
hosszú , feje lapos, orra tömpe , egyik szeme csollák, 
a’ másik csipás. E’ tűrhető lökélytelenségeket kipótol
ta kellemes termete, melly nem volt három lábnyi 
magas. Háta és válla a’ nyak felett ívként feldomborod
ván , kénytelen volt mindig a’ földre sütni szemeit. E’
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leányát a1 széna-islálóban Don Quichotte számára ágyat 
készítői, melly állott négy gyalulatlan deszkából, kél 
nem egyenlő magasságú mosószékre felrakva, egy ván
kosból , melly keményebb vala mint magok a’ deszkák, 
vitorla-vászon lepedő és egy takaróból, mellynek szá
lait meg lehetett olvasni. E’ nem igen kényelmes ágyba 
fektették Don Quichotleol, és merevén betapasztolták llas- 
trommal a’ csaplárosné és leánya, melly műtétéi alatt 
Maritorne (így hívták a’ szolgálót) a’ gyertyát tar
totta.

Látván pedig a’ daganat-hurkákat, mellyek hő
sünk testén keletkeztek vala , a’ csaplárosné mondó 
Sanchonak, hogy azok inkább hasonlítunk üllegekhez, 
mint ülődéshez. „Dehogy üllegek — feleié az értelmes 
csatlós — a’ hegynek kiálló szikla-csúcsai dölködték össze 
olly irgalmatlanul. Azonban igen lekötelez az asszony, 
ha úgy intézi a’ dolgot, hogy a’ gyógytapaszból, szük
ség esetére maradjon, mert mintha nekem is fájna az 
ágyékom/4

„Hát kend is leesett ?“
„Dehogy estem, nem estem én ; hanem mikor azt 

láttam , hogy az uram hanyatt-homlok lefelé hempereg, 
úgy megrendültem, hogy az egész testem megtörődött 
bele, mintha tízszer fel, tízszer alá futottam volna.“

„Az meg lehet — mondó a’ csapiáros leánya — 
álmomban én is estem le a’ toronyból, és ébredtemkor 
csaknem olly rontsollnak találtam testemet , mintha az 
álom igaz lelt volna.“

„Itt a1 világos magyarázat — feleié Sancho — az 
egészben csak az a’ különbség, hogy én akkor nem 
álmodtam áma’ ki lelke van,, hanem jobban ébren vol-
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lám mint most; és mégis vállaim, hátam egy csöppet 
sincsenek jobb állapotban mint az uramé.44

„Hogy hívják a’ kend urát?44 kérdé Maritorne.
„Don Quichotte a’ manchai, a’ legjobb, legderekabb 

lovag-kalandor mind azok közt , kiket valaha szem 
látott.44

„Mi az a’ lovag-kalandor ?“ viszonzá az asturiai 
hajadon.

„Istenem uram ! húgom asszonyka de nagy liba 
maga, ha még azt sem tudja, lovag-kalandor, olly va
lami a’ melly minden percben koronái vagy ütleget kap ; 
ma semmie sincs, holnap már három négy országról ren
delkezik, mellyeket csatlósának ajándékoz.“

„lla kend iIlyen nagy uraságot szolgál — kérdé a’ 
csaplárosné — kapott-e hát már valami grófságot?44

„Hja! sorára kell várni, asszonyom. Körülbelül 
egy hónap óla csavargunk kaland után, de még eddig 
nem találtunk valamit érőre ; hanem ha uram Don Qui
chotte felgyógyul sebeiből , vagy helyesebben szólva 
ütödéséböl, mondhatom kegyednek hogy reményem sem 
adnám cserébe a’ legzsirosabb spanyol hercegségért.44

Don Quichotte, ki a’ beszélgetést hallgatta, most 
felerőködötl ágyáról, és kézen fogván a’ csaplárosnőt, 
mondá : „Szép várnagynő ! ne tekintse kegyed jelenték
telen vak történetnek ide jöttöinet; a’ szerénység tiltja 
nyilatkoznom : ki vagyok. Csatlósom tisztében áll azt 
kijelenteni Csupán annyira szorítkozom, hogy megkö
szönjem a’ kegyetek gondjait, hálás emlékemből nem 
fognak azok kiesni soha. Oh! adta volna az ég, hogy 
a’ félelmes szerelem, melly önkényt gyakorol sorsunk 
felelt, ne tett légyen engem annyi idő óta rabjává egy 
hálátlan szépségnek, kinek nevét szivem igen is jól 
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ismeri : ez ifjú hölgynek, kit előttem bámulok, ragyogó 
szemei leendettek egyedüli zsarnokom.44

A’ csaplárosnő, leánya és a’ pajkos Maritorne egy
másra tekintettek mind hárman e’ furcsa beszédre, mely- 
lyet nem érteitek jobban, mint a’ görög nyelvet. Annyit 
mégis kivetlek, hogy az rajok nézve hízelgő volt, és 
iparkodtak udvariasan felelni csárdái kitételekben. Ez 
ólait Maritorne Sancho sebeit kötözte, kinek arra szint- 
olly szüksége volt mint urának.

Ugyan ezen istáiéban, mellyben Don Quichotte fe
küdt , szállásolt egy arevallói öszvéres is, ki nyergeiből 
és pokrócaiból sokkal kényelmesebb nyoszolyát épített 
magának , mint a’ minő Don Quicholleé volt. Sancho 
gazdája mellé ágyazott; alá ja gyékényt, magára egy 
néhai szőrtakarót lerilvén. Don Quichotte mindjárt az 
ajtó mellett, azután Sancho, kissé távolabb az öszvé
res leküdt. Benengeli e’ részletességekre némelly írók 
példájára ereszkedik, kik azt hiszik , hogy munkájuk 
semmit sem ér, ha szegrölvégre mindent le nem írnak.

Maritorne ollyasinil Ígért az öszvérhajlónak, hogy 
na a’ csárda elcsöndesedik , meg fogja látogatni csupá- 
don csupa beszélgetési vágyból. A’ rósz világ mondja 
erről a’ szeszélyes hajadonról, hogy e’féle Ígéreteit 
lélekismeretesen megszokta tartani, történt legyen bár a’ 
dolog tanúk nélkül. Azzal is szeretett dicsekedni, hogy 
ö született kisasszony; de azért a’ csárdái szolgálat — 
úgymond — szégyenére nem válik , mert hiszen arra a’ 
osaládját ért csapások kényszerítőitek.

Az öszvéres — miután megetetett — lehevercdell 
kényelmes ágyába, várván a’ pontos Maritornét. Sancho 
gyógytapaszos oldalbordáin minden fájdalma mellett jól 
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aludt és keményen horlyogott. Don Quichotte, kit mégi- 
több csapás ért, ébren volt mint a’ nyúl

A’ csárdában nyugalom ; csak a’ kapu alatt pislo' 
gott egy lámpa. A’ mély csönd, sötétség, és a’ lenne' 
szetté vált szokás , melly szerint hősünk olvasmány1*1 
képeivel ábrándozott szüntelen , lelkében a’ legkülöncel’l’ 
eszmét idézték elő. Azt képzelte ugyanis, hogy a’ csap' 
láros fiatal leánya , kit ő a’ vár-úr kisasszonyának lai' 
tott, megbájoltatva szép testalkata, kellemei és vitéz- 
sége által, eljött az éji homályban, irántai gyöngéd éf' 
zelméröl vallomást teendő. A’ veszély nagysága , mellí 
szerelme hűségét fenyegette, nyughallanílotta ugyan 11 
lovagot, de bátorságot vön azon erős határozatából 1 
hogy Dulcineának ajánlott szerelmében meg nem tánto- 
rodik, jöjjön bár maga Ginebra királynő, Quinlagnon1* 
asszonnyal, hűségét megkísérteni. — Épen ekkor indul*  
útnak Maritorne, mezítláb , egy ümögben, fején rongyos 
hálófőkölő. Halkul és lábújhegyen menve megérkezik. Do» 
Quichotte észrevette mihelyt az ajtón belépett, ’s felül' 
vén ágyában fajdalmai ellenére tárt karokkal várta aZ 
ifjú szépséget, ki vigyázva tapogatódzott a’ sötétben, 
keresvén a’ beszélgető társ özvegy nyoszolyáját. A’ sze
gény fehércseléd egyenesen Don Quichotte kajai közzó 
esett, ki kezénél fogva maga mellé erőltette, és ágyára 
teperte. Maritorne ünge, mellyet valaha ponyvának fon
tak , hősünk tapintata alatt legfinomabb gyolcsá , a’ kar
ján viselt fonálra fűzött üveg-szemek indiai gyöngy kar
pereccé váltak ; sörtés kondor haját természetesen a’ 
gráciák mester újjai fodorítolták. — „Oh szépség tündér 
Ilonája 1 — susogá gyöngéden — mért nincs hatalmamban 
ennyi szerelmet meghálálni. De engem az irigy sze
rencse , melly a’ hősökkel gyakran játékát űzi, most 



81

épen jóságod iránt nem méltányos fajdalom állapotába 
helyezett. Másik szinte fontos akadály az, hogy szí
vem örök hűséget esküdött az imádandó Dulcineának, hű 
keblem egyetlen asszonyának. Oh ! ha ezen eskü nem 
gátolna , szépséges liliom szál ! becsületemre mondom , 
hogy irániami kegyedet meg tudnám érdemelni.44 Mind 
erre Maritorne kukkot sem felelt; sőt ugyancsak izza
dott , erőlködvén Don Quichotte markából menekülni. — 
Ez alatt a’ jámbor öszvéres, ki szerelmében szinte 
virrasztóit, megfülelte az ajtó nyikorgást. Aggodal
mában , hogy keble ohajtotlja nem érkezik , csöndesen 
fölkel, és Don Quichotte ágya felé közeleg; hol bizo
nyos suttogás, mit ugyan nem érlelt, gonosz gyanúi 
köllöll benne. Mindjárt megszagolta , hogy hősünk ag
gatott Maritornénak, és hirtelen haragjában egész ma
gasságra emelt öklének súlyos kalapácsát szerelmes 
hősünk állkapcáira leereszti. E’ még nem elég: hanem 
felugrik az ágyra, és patkószeges csizmáival hosszá
ban úgy el gázolja Don Quicholteot, hogy a’ nem 
biztos lábakon nyugvó nyoszolya, nem bírván meg a’ 
kellős terhel, megreccsen, letörik és összeomlik. A’ 
ripegés ropogásra fölébred a’ csapiáros, Maritornét ki
áltja, kitől nem hallván feleletet, gyertyát gyújt, sejt
vén hogy az asluriai kisasszony benne van a’ játék
ban ; ki is a’ félelmes gazdai hangra , okosabbat nem 
tudott kigondolni, mint a’ mélyen alvó Sancho melleit 
niegbukni , ho<»y magát elrejtse. A’ csapiáros káiom- 
kodva lépettbe: „Hol vagy ringyó! illyen amollyan.“ A’ 
Megszeppent Maritorne összegombolyílolta magát a’ 
‘•satlós gyomrán, ki is a rá tehénkédé teher alatt lul— 
úokolva álom mámorában azt hitte, hogy boszorkány 
nyomja , és ökleivel jobbra balra motólált, legtöbbnyi- 

6 
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re Maritorne hátára. A’ szegény leány tűrte a’ meddig 
lehetett; de a’ mi sok csak sok , és nem gondolva a’ bú- 
vóskával, Sanchot üstökön ragadja , és ugyancsak agyal
ja. A’ kijózanodott Sancho derékon kapja a’ boszor
kányt , és vele tusakodni kezd; mi az ördögöt is meg
nevettette volna, csak az öszvércst nem , ki a’ gyertya
világnál meglátván keble hölgyének veszélyes viaskodását, 
ott hagyja Don Quichotteot és Sanchora rohan. Ezt tette 
a’ csárdás is, de különböző szándékból ; a’ mennyiben 
az öszvéres Sanchot ütötte, Sancho Maritornét, Maritorne 
Sanchot, a’ csárdás Maritornét; az ütlegek olly szaporán 
hullottak, hogy egyik a’ másikat érte. Hogy a1 zűr
zavar még nagyobb legyen: a’ gyertya elaludt, ’s a’ 
lárma, veszekedés borzasztóbb alakot öltött. A’ szent 
Hermandád egy szolgája , ki a’ csárdában hált, hallván 
e’ zűrzavart, lóikéit, kézbe vette pálcáját és ón szelen
céjét, mellyben hivatala bizonyítványát tartotta, be
ment az istáiéba; de a’ sötétben nem látván semmit, 
elordította magát: „Az igazság nevében tisztelet a’ 
szent Hermandádnak !“ Első ki kezébe került a’ sze
rencsétlen Don Quichotte volt, ki ájultan hevert nyo- 
szolyája romjain. Az igazság szolgája ide oda tapo
gatván , hősünk szakállába kapaszkodott, kit mozdulni 
nem érezvén , még hangosabban kiabált: „Gyilkosság ! 
a’ kapukat be kell zárni, itt emberhalál történt.“ — 
Erre nagy félelem lön. A’ cselépalé tüstént megszűnt, ’s 
minden ember helyére takarodott: a’ csárdás szobájá
ba , az öszvéres nyereg-ágyába, Maritorne szűz nyo- 
szolyájába. Csak Don Quichotte és Sancho maradlak 
a’ zűrzavar színpadán. Az igazság szolgája gyertyát 
ment gyújtani, kézbe kerítendő a’ gyilkosokat; de az 
okos csapiáros mentében kioltotta a’ kapu alatti lám
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pát, és az igazság szolgájának fél óráig kellett a' ké
mény alatt vesződni, míg nagynehezen tüzet fújhatott.

XVII.

Folytatása Don Quichotte és csatlósa számtalan bajai
nak az átkozott csárdában.

Ez alatt Don Quichotte felocsúdott az ájulásból , 
és siralmas hangon megszólamlott: „Barátom Sancho! 
alszol-e ? édes barátom alszol-e ?“

„Ugyan hogy az ördögbe tudnék aludni — felelte 
Sancho mérgesen — mikor a’ pokol minden rósz lelkei 
ellenem voltak uszítva/4

„Igazad van, kedves fiam ? vagy én nem tudok a’ 
dologhoz semmit, vagy ez a’ vár meg van boszor- 
kányozva. Hanem hallgass csak, nagy titkot akarok 
fölfedezni ; de először esküdjél meg, hogy holtomig 
megőrzendőd.44

„Nagyon bölcsen; tehát esküszöm a’ teljes szent
háromságra.44

„Láld a’ dolog igen kényes, és biztosságot akarok 
titoktartási hűségedről. Számolhatok-e rá , barátom ?44

„Ejnye no°, minden bizonnyal; esküszöm hát hogy 
míg nagyságos uram él, egy betűt sem vakkantok ki 
belőle. — Bárcsak hamar szabad lenne a nyelvem !‘4 
. * „Édes fiam! hát annyira terhedre vagyok, hogy 
imé halálomat óhajtód?* 4

„Nem úgy értettem; Isten mentsen! hanem nem 
szerelek én titkot tartani, mindig attól félek , hogy ki 
szalad a’ számon.44

6*
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„Sancho! én bízom benned. Tudd meg hát, 
hogy ez éjjel a’ legszebb, legboldogabb kaland éri: 
a’ vár úr leánya látogatott meg. Nem lehet kimonda
nom : mennyi kellem, ész , szépség ragyogott egész 
valóján. Bír ő más kellemekkel is, mcllyekel dicsőit- 
nem nem szabad a1 nélkül, hogy imádott Dulcineám- 
nak ígért hűségemet megtűrjem. Legyen elég tudnod , 
hogy a’ percben midőn ez iljú hercegasszonnyal a’ 
leggyöngédebben beszélgetők, nem hallván semmit, 
nem látván semmit, egy ököl, de egy ököl, minőt csak 
a’ legrettentőbb óriás-kar hordhat, iszonyatos rohammal 
csapolt le áll-kapcáimra. Aztán nem tudom ki, és nem 
tudom mi, annyira meggázolt, és dögönyözötl, hogy 
most rosszabb állapotban vagyok, mint a’ minőben a' 
kevély öszvéresek hagylak. Ebből az a’ tanúság, bará
tom , hogy ezen szeretetre méltó kisasszony’ szépsége 
kincsét, valami bűvölt maurus őrizi , és hogy e’ kincs 
nem engem illet.46

„De engem se ám, mondhatom , mert én rajiam 
meg négyszáznál több maurus gyakorolta magát a’ do
bolásban el annyira , hogy a’ Yangok lőcsei ahozképesl 
tiszta cirolgalás volt. Már hogy a’ manóba mondhatja 
ön ezt boldog és szép kalandnak ? Nagysád ugyan annyi
val jobban járt, hogy legalább megölelte azt a’ büszke szép
séget , míg engem az alatt ütöttek verlek mint a’ dobot. 
Átok rám és az anyára , ki engem a’ világra hozott ! 
En nem vagyok kóbor lovag, nem is akarok az lenni, 
mégis mindég nekem jut a’ vastag vége.“

„Hogy-hogy édes fiam! hát téged is megvertek
„Engem úgyse 1 hisz már egy órája mióta em

legetem/1
„Kutyába se vedd, gyermekem; mindjárt megké- 
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szítom a’ felséges fier á bras balzsamot, melly bennün
ket egy szemhunyoritásra megyőgyít.“

Ekkor belépett az igazság szolgája, ki nagy sokára 
meggyújtotta lámpáját Elbámulva, hogy meggyilkolt em
ber helyett két egymással békésen beszélgető embert 
talált, Don Quicholtehoz közeledett, és monda neki : 
„Jó ember, hogy érzi kend magát?41 „Paraszt az apád 
lelke is — feleié a’ hős — hát így szokás nálatok a’ 
lovag kalandorokat megszólítani ?“

Az igazság szolgája szokás szerint indulatos em
ber volt, és se kérd se hall többet, hanem mérgesen a’ 
szerencsétlen Don Quichotte fejéhez vágja a’ lámpát, 
aztán kilódult.

„Uram ! — kérdé Sancho — aligha ez nem lesz a’ 
megbúvóit maurus ? legalább gonosz tekintetéből azt ol
vasom ki, hogy ő őrzi a1 szépség kincsét, de nem a’ 
mi számunkra, mert minket ökleivel és lámpájával treklál.44

„Könnyen meg lehel — feleié Don Quichotte — 
türelemmel; de hát mit teszesz a’ boszorkányság ellen, 
ez a’ képzelődés dolga , min ember bőszül nem állhat. 
Legjobb lesz — ha lél tudnál kelni — elmenned a’ vár
bíróhoz, tőle olajt, sót, bort és rozmarint kérni, mind
járt megkészíteném a’ csoda balzsamot, mellyre mindég 
több-több a’ szükségünk.“

Sancho fölkelt fájdalma ellenére, ’s tapogatva ke
reste a’ csapiárost; útjában az igazság szolgájával talál
kozott , ki a’ kapu alatt fülelt : „Uram I — szóla hozzá 
— nem tudom hogy tiszteljem , hanem ne sajnáljon ne
künk egy kevés sót, bort, rozmarint és olajt adni, a’ 
világon a’ legjobbik lovag-kalandort akarjuk meggyógyí
tani , kit egy megbúvóit maurus, ki itt a’ csárdában te
kereg , halálra sebesítelt.44
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E’ beszédre az igazság szolga természetesen azt 
hitte , hogy Sanchonak kificamodott az esze, és mivel 
virradni kezdett, a1 csapiárosnak elmondta a’ különös 
kérelmet, melly csakugyan megadatott. — Sancho urához 
vitte a’ szereket; és lön keverés kavarás ; mivel pedig a’ 
csárdában a’ palacknak nagy fogyatkozása volt, a’ csap
iáros ajándékozta olajos cinkorsóba öntötte a’ lovag a’ 
felforralt moslékot; azután a’ korsó fölött egy tucat mi- 
atyánkot, üdvöz légy mariát, hiszek egyel mormogott, 
minden imádságot kereszt-hányás és megszentelés jelei
vel kisérvén. Majd alig várva hogy a’ balzsam erejét 
megismerje, felhajtotta a’ cinkorsóba nem fért maradé
kot, a’ mi körülbelöl fél pintre rúgott. Az eredmény 
hirtelen és hasonló vala az erős líánytatóéhoz. A’ há
nyást kemény izzadás követte, és jó három órai alvás, 
melly visszaadta hősünk erejét. Mikor fölébredt, egé
szen megkönnyebbedve érezvén magát, teljes meggyő
ződéssel hitte, hogy balzsam itala csodál telt, és hogy 
jövendőben cinkorsója birtokában bármi veszéllyel szem
beszállhal.

Sancho szájl tálolt a’ hatályos kúrára, és tüstént 
kért urától az olly hirtelen gyógyító balzsamból. Don 
Quichotte szívesen adott, és Sancho két kézre fogván a’ 
korsói, jó formán bele tekintett , úgy a’ mint hő
sünk. De ezen adag Sanchonak bizonyosan gyönge volt, 
mert a’ szerencsétlen , kis idő múlva , olly erős kólikát 
és olly fájdalmas hasrágást kapott : miképen azt hitte , 
hogy vég órája ütött. Ordított, hempergőit a’ földön, 
átkozván a’ balzsamot, a’ gazemberrel együtt, ki azt 
neki javasolta.

„Édes barátom ! — mondá Don Quichotte — azt 
hiszem : ennek oka csak az , mert fölülöli lovag
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nem vagy; hihetőleg csak azoknak használ e’ csoda 
balzsam/4

„Hát most kell azt mondani és nem előbb ?“ kiállá 
Sancho halálos hánykódás közt.

Végre enyhültek fájdalmai, és bár nem olly gyó
gyultan mint ura, megszabadult halálos kínjaitól. Don 
Quichotte, kit a’ íier á bras balzsam még vakmerőbbé 
telt, sietett a’ kaland keresést minél előbb folytatni; 
Rozinanteot ’s a’ szamarat maga felnyergelte, az utób
bira beteges csatlóssál felülni segítette. Mikor lóháton 
volt, megszólította gazdáját, ki családja és mintegy busz 
idegen emberrel olt állott, és kissé bámulva végig né
zett rajta :

„Várnagy úr ! — monda neki nagy komolyan — 
logadja ön köszönetemet az udvariságért, mellyel várába 
fogadott, semmi sem felejteti el velem azt itt tapasztalt 
határtalan szívességet.“ E' szavak után a’ csapiáros leá
nyára kacsintott, nagyol sóhajtván : „Várnagy úr! — 
lolylatá tovább — hálám nyilvánítása mellett kérdem önt: 
ha nem szenvedett-e valakitől gyalázatot vagy méltatlan
ságot ? Nemes hivatásom azokat megboszúlni. Tehát 
keressen fel ön emlékében valami sérelmet vagy Jg«z- 
ságlanságot, ’s legyen a’ felöl bizonyos, hogy rövid idő 
múlva megboszúlva lesznek.44

„Lovag úr! — teleié a’ csapiáros — semmi szük
ségem sincs önnek boszúállására, de arra igenis van 
szükségem, hogy lizesse meg a' szállás-bért, valamint 
az étel, ital, széna és zab árát, mit lovastól és szama
rastul együtt elköltöltek.44

„Micsoda ! — viszonzá Don Quichotte — talán csak 
nem csárdában vagyok ?44
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„De biz abban, még pedig híres és látogatott csár
dában. “

„No ez különös ; mindig azt hittem , hogy valami 
szép várkastélyban vagyok. Egyébiránt mindegy ; mert 
a’ mi a’ fizetést illeti, úgy hiszem, hogy méltányolni 
fogja ön, ha a’ lovag-kalandorság törvényeihez szabom 
magam, mellyek közt első : csárdában nem fizetni, a’ 
mennyiben mindenki köteles a’ lovagokat jól fogadni, 
és megvendégelni, azon töméntelen bajok, fáradalmak fe
jében , miknek magukat éjjel nappal, télen nyáron, a’ 
közjóért kiteszik.44

„Már uram én mind azzal keveset törődöm ; fizesse 
meg a’ mivel tartozik, ’s hagyjon fel lovagi handabandá- 
jával, a’ mi abból úgysem ró le egy fillért is.“

„Kend barátom bolond ember , és nem tudja mi a’ 
vendég szeretet szép kötelessége.44 Ezzel Don Quichotte 
megsarkantyúzza lovát s a’ csárda udvarból kinyargal a’ 
a’ nélkül, hogy valaki útját állami, eszébe se jutván: ha 
Sancho követi-e ?

Látván a’ csapiáros, hogy Don Quichotte megug
rott , Sanchot vette ostrom alá ; de a’ csatlós is hason
ló nyelven beszélt : miképen a’ kóbor csatlósok a’ 
csárdákbani fizetésre nézve ugyanazon törvényekhez al
kalmazzák magukat, mint a’ kóbor vitéz urak. A’ 
csapiáros kiabált, fenyegetőzött; a’ makacs Sancho 
pedig mindig azt ismételte: hogy ha éleiébe kerül is, 
még sem fizet egy fillért, nehogy a’ jövendő csatlósok 
szemére hányják egykor, hogy vérrel szerzett kivált
ságaikat ő sértette meg. Szerencsétlenségére volt a’ 
csárdában öt vagy hat sevillai és segoviai suhancz, 
kik szerettek a’ más rovására mulatni. Osszenéztek, 
és a’ percben megragadták Sanchot, lehúzták a’ csacsi
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ról, és ráleperték egy vastag lepedőre, mellynek négy 
sarkait négyen tartották, ’s elkezdték két három ölre 
felhajigálni mint a’ lapdát. A’ szerencsétlen ember-lap-*  
dának keserves jajgatása ura fülébe hatolt, ki tüstént 
megfordult a’ kapu felé paripája nyomorúságos galop- 
ján. De a’ csapiáros belülről bezárta a’ kaput, Don 
Quichotte a’ kerítést kerülgetvén, más bejárást keres
ve , meglátta a’ jajgató csatlóst: miképen száll fel ’s 
alá a’ levegőben, olly gyorsan és nevelést ingerlőleg, 
hogy ha haragja miatt nem fuldokolna , maga is kaca- 
gandott rajta. Többször megkísértette lováról a’ kerí
tésre mászni , de bádjadtsága miatt hiába erőlködött 
mozdulni is. Kényszeríttelvén a’ játékot kívülről néz
ni , buszúját azzal kárpótolta, hogy a’ lapdázókal ká
romolta, piszkolta, fenyegette. De azok rá sem hede- 
ríntetlek, hanem a’ szegény Sanchot annál feljebb 
röpítették; míg végre kifáradván tetszékeny játékukból, 
fölvetették szamarára. Maritorne megszánván a’ kiszen- 
vedetlet, fris kút vízzel kínálta meg. Sancho hálálkodva 
(‘melle ajkaihoz a’ bögrét, mindön Don Quichotte kí
vülről rákiáltott: „Meg ne kostold édes fiam a’ kárho- 
zatos italt , mert bizonyos halált iszol! Jusson eszed
be hogy a’ felséges balzsam, mellynek egyetlen csöpje 
meggyógyíland, itt van zsebemben.“ Sancho keserűen 
fordította feléje a’ léjét, és inondá : vHát elfelejtette 
ön , hogy nem vagyok lovag , csak tartsa meg veszett 
letykóját, nem nekem való.“ És ajkához vitte a kelle
mes Maritorne nyújtotta bögrét; de a legelső kortynál 
megrázkódott a’ víz ízére, és arc-fintorítva kérte a’ ha- 
jadont, hogy adjon legalább bort. Maritorne saját er
szényére bort hozott ki , mert azt meg kell adni, hogy 
könyörülő szíve volt, és bármit kérlek tőle, megadta.
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A’ csárdás kapui nyitott Sanchonak, ki hasba rúg
ván szamarát, kinyargalt, örvendvén szívében , hogy 
csakugyan nem kellett fizetnie. Szegény feje a’ nagy 
zavarban észre sem vette, hogy tarisznyája ben maradt. 
A’ csapiáros tüstént kaput akart csukni, de a’ suhancok 
nem engedték, mert nem egy könnyen ijedlek meg a’ 
maguk árnyékától, sem Don Quichottelól, lelt volna bár 
a’ kerek asztal lovaga.

XVIII.
Hőseink beszélgetése és más érdekes kalandok.

Sancho olly bádjaltan érkezett meg urához, hogy 
szamarán alig tudott ülni.

,,Barátom ! — mondá neki Don Quichotte — most 
már kétségem sincs benne, hogy ez a’ vár, vagy inkább 
csárda, meg van boszorkányozva. A’ kik veled azt a’ 
kegyetlen játékot űzték, más nem lehelnek mint kísértő 
lelkek; ugyanis, mikor a’ kerítésen keresztül akartam 
mászni segélyedre, lehetlen volt nyergemből megrnotcan- 
nom. Különben felelek róla , hogy méltatlan bántalmidal 
rettentően megboszúlandoltam.“

„Uram teremtöm! ha olly közelről látta volna ön 
azokat a’ gazembereket mint én, majd elhinné akkor 
hogy nem lelkek , hanem valóságos hús és csontból van
nak. Hagyjon lel vele, én tudom legjobban, hogy nem 
boszorkányság volt, és olly világos elöltem mint a’ nap
fény, hogy ha mi továbbra is kalandokat keresünk : ta
lálni fogunk egyre, melly bőrünkbe kerül. Legjobb lenne 
haza térnünk ; az aratás is beállt, otthon kapunk elég 
dolgot, ’s legalább nem esünk hideglelésből forróságba.“
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„Szegény Sancho ! hányszor kell még mondanom , 
hogy semmit sem értesz a’ kalandorsághoz. Micsoda e’ 
balesetek a’ dicsőséghez képest, melly reánk vár ? Te 
nem vagy képes felfogni a' harci győzelem határtalan 
gyönyörét.44

„Azt csak nem kívánhatja ön, hogy felfogjam azt, 
a’ miben tapasztalásom sincs ; hiszen mióta kóbor lova
gok vagyunk, azaz: nagysád — mértén nem vagyok az 
a’ szerencsés — kit győztünk meg az élhetetlen Biskáyain 
kívül ? az is fél fülébe került önnek; azóta egyik bot, 
egyik puli a’ másikat érte rajtunk; és igazai szólva, 
még nekem az a’ nyereségem is meg volt ön felelt, 
hogy röpülni megtanítottak; mind ez, uram, nem tréfa- 
ság ám.44

„Minden jobbra forduland , fiam ; mert épen azon 
töröm a’ fejemet, hogy Amadiséhez hasonló kardot sze
rezzek , mellyel szétvágok, összeronlok mindenféle 
boszorkányságot.44

„Hja ! mi hasznom lesz abból is? az a’ kard is 
mint a’ balzsam csak a’ lovag urakon fog segíteni.44

E’kép beszélgettek, midőn Don Quichotte nagy por 
leiből látott a’ távolban.

„No Sancho ! ime végre eljött a’ nagy nap, mellyet 
a’ szerencse tartott számomra; a’ szép nap, mellyen bá
torságom megalapitandja halhatatlan dicsőségemet. Látod-e 
a’ völgyben ama hullámzó tömeget ? roppant tábor az , 
oielly a’ világ minden népfajaiból alakúit.44

„E’ szerint — feleié Sancho —- két tábornak kell 
lonni, mert ime más oldalról is egy hullámzó tömeg.44

Don Quichotte megfordulván, látta hogy Sanchonak 
‘gaza van, és nem kétkedett, hogy itt két tábor áll egy
mással szemközt.
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Valóban két juh nyáj átellenes utakon közclgelt, de 
a’ sűrű porfelleg miatt lehetlen volt kiismerni.

Don Quichotte öröm részegen olly meggyőződéssel 
ismételte a’ két tábor érkeztét, hogy Sancho is hinni 
kezdte , és mondá :

„De hát mit fogunk tenni?44
„Mit teszünk?— viszonzá a’ lovag magán kívül — 

az igazság mellé állunk; de először röviden megmagya
rázom a’ dolog állását.44

„Ezek , kik velünk szemközt jőnek , Alifanfaron 
császár, Taproban nagy sziget ura’ zászlói alatt vitéz
kednek. Amazok, Alifanfaron ellensége a' Garamantok 
hatalmas királya , és mert a’ csatákban meztelen karral 
oszt halált, a' fel gyúrt karú Pentapolin harcosai/4

„Igen-igen — mondá Sancho — de hát miért vesze
kednek ezek az urak egymással ?“

„Azért — feleié Don Quichotte — mert a’ hitetlen 
pogány Alifanfaron belészeretett Pentapolin ifjú szép keresz
tyén leányába. Világos elölted, hogy Pentapolinnak igaza 
van, ha magzatját mahomedanus királynak — a’ minő 
Alifanfaron — nőül nem adja !“

„Szakállamra ! Pentapolinnak van igazsága, és ma
gam is mellé állok?4

„Kötelességedet teendőd, Sancho, és előre értesít- 
lek , hogy rendezett csatában nem fölülölt lovag is 
részlvehet.44

„Értein , uram ! és a’ mit mondtam megmondtam ' 
Pentapolin az én emberem ; csak az a’ baj, hogy sza
máron nem fúrhatom magam annyi lovas közzé ; szeret
ném bátorságos helyre vezetni, hol a’ munka végeztével 
meg fognám találni.44

„Azon ne aggódjál, barátom; a’ győzelem után 
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annyi paripa közzül válogathatunk, hogy maga Rozinan- 
tc is felcseréltetés veszélyének lesz kitéve. — Hanem 
megismertetem veled a’ főbb vitézeket, kik a’ két tábor 
erejét teszik. Menjünk fel a’ dombra , onnan többel 
látunk/4 Mind a’ ketlen felmentek tehát egy kis halom
ra, honnan könnyen megismerhették volna a’ juh nyája
kat a’ porfelleg nélkül. Don Quichotte képzelődése pá
paszemén nézve , megkezdte mulatságos magyarázatát , 
a’ kijelelt tárgyakat kezével mutogatván Sanchonak.

„Ezen lovag — monda — kit arany fegyverzetben 
látsz, és ki paizsán pásztor leány melleit nyugvó orosz
lánt visel : az erős Laurcalc, ura és fejedelme az ezüst 
hídnak. Amaz olt, kinek kék paizsán három fehér ko
ronavan: a’rettenetes Micocolembo, nagy Quirocia her
cege. Jobbra mellette az a’ borzasztó és vad tekintetű 
óriás , a’ híres Brandabarbarán, három Arábiának nagy 
fejedelme. Mindig kígyó bőrt visel , és paizsúl a’ Phi- 
listeusok temploma egyik kapuját, mellyet Sámson halá
lakor összerázott. Most fordulj meg, és a’ másik tábor 
elején mindjárt a’ derék Carcassoni Thnonelt látod, ki 
négy mezöjü : kék , zöld, arany és ezüst színekre osz
tott paizst hord. Jegyezd meg jól Tiniénél címerén azt a’ 
szép sárga macskái, melly alá iWiaw van Írva : első sylla- 
baja hölgye nevének a’ szép Miaalinánnk az algarbi 
herceg leányának. Ama másik , ki egy szép nőstény 
tigrisen ül, és jeligétlen fegyverzetei visel ; egy ifjú 
Irancia , ujdon uj lovag, Pe/er-nek hívjak ma
és bárója Ulricának. Kissé arrább vad lovát sarkanlyúzza 
*• j hatalmas Nervia hercege Asperyllilardo az erdei ; 
pa zsán spárga növényi visel e spanyol jeligével : Ma
fiamból ujjú sziilefek.íí Don Quichotte megnevezett meg 
több mint száz lovagot, fegyvereiket, színeiket, jeligéi- 
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kot, és lélekzet vétel nélkül folytaié : „Már most, bará
tom , elmondom a’ különféle népek neveit, kik e’ mezöt 
vérükkel föstendik. Az első sorban látod azokat, kik 
a’ híres Xanthus vizét isszák; az Atlás hegye és a’ sík 
Massilia lakóit; azokat kik boldog Arabia arannyait ra
kásra gyűjtik, és azokat kik a’ tiszta Thermodon hüs 
árnyai alatt élnek; azokat kik termékeny mezeiken folyó 
Pactolus kincseit kihalásszák ; a’ hitetlen numidákat, az 
ügyesen nyilazó persákat, a’ futva harcoló parthusokal, 
a’ sátor alatt lakó kóbor arabokat, a’ gyözhetlen kemény 
szittyákat, a’ fúrt ajkú szerecseneket, és más töméntelen 
népeket, kiknek tekinteteiket ismerem, de neveikre nem 
emlékszem. A’ másik táborban ezen oldalról láthatod 
azen derék harcfiakat, kik az olajfákkal szegett Betis 
rohanó habjait isszák ; azokat kik az aranyt hempelygetö 
Tagus híres vizében fürödnek, és az egésséges Xenií 
öntözte boldog partok lakóit, és azokat, kik a’ gazdag 
Xeres illatos rétéin uj paradicsomra találtak, és a’ sárga 
kalászokkal koszorúzott Mancha lakóit, és a’ Golhus vér 
ős maradékait páncélosán, miképen atyáik; azokat kiknek 
Pisuerga folyója csöndes habjaival adózik; és azokat, 
kik Gvadiana tekervényes partjain legeltetik nyájaikat, 
és azokat, kik erdőkben élnek a’ Pyreneus jegei vagy 
az Apenninus hava közt.“

Isteni ihletés kellene hozzá, ha akarnám elöszám- 
lálni mind azon nemzeteket, népeket, tartományokat, 
mellyeket Don Quichotte megnevezett, megkülönböztet
vén mindegyiket saját jellemével.

A’ jámbor Sancho minden szónál felakadva fe
szült figyelemmel hallgatta , és hol erre, hol amarra 

„forgatta a’ fejét, azon reményben, hogy valahára ura 
mutatványaiból valamit fölfedezhet. De nem vehetvén 
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ki semmit, főt rázott és mondá: „Nagyságos uram ! 
vigyen el engem az ördög , ha annyi vitézek, óriások, 
paripák , népek, harcok közzül, mikről ön beszél, csak 
egy mák szemnyit is látok. Tartok tőle, hogy a’ do
logban ismét boszorkányság van.44

„Süket is vagy-e ? kérdező Don Quichotte, hogy 
nem hallod a’ lovak nyerítéseit, a’ dob-pergést, és 
trombita harsogást.44 „Nem hallok én uram semmit 
sem , juhok bégetésén kivid.44 (Valóban a’ két juhnyáj 
közelebb jött.)

„Félelmed megfoszt érzékeidtől. Vonulj hátra, ha 
lelsz; magam is elég leszek a’ választoltam fél dia
dalmát kivívni.44

E’ szavak után megsarkanlyúzza Rozinanteot, és 
előre szegzelt dárdával, lovának teljes sebességében 
nyargalt le a1 halomról. Sancho, ki e’ pillanatban rá- 
imert a’ juhnyájra, telitorokkal kiabálta ; „Megálljon 
nagysád , megálljon I ugysegélyen juhokat támad meg. 
Nincs ilt se óriás, se lovag, se spárga jeligés pa- 
izs, se macska, se ördög, se pokol; térjen vissza! 
I ram teremlőm I mit csináljak? oda vagyok!44

Hősünk semmire sem hallgatva nyargalt, kiáltva: 
„Bátorság ! derék vitézek , kik az erős Pentapolin 
zászlói alatt harcoltok; jerlek utánam boszút állni a’ 
taprobáni Alifanfaronon.44 Ezt mondván, a’ juhok közzé 
font, rnellyeket iszonyú dühében szúrja, vágja. A’ 
juhászok lármázva oda futottak, ’s látván hogy a pusz
ta fenyegetés nem kasznál, parittyáikba kavicsot rak
tak , mellyek Don Quichotte feje körül süvöltöttek. Hő
sünk kutyába se vette, hanem folytatta a’ vérontást, 
kiáltván : „Hol vagy büszke Alifanfaron! van-e bátor
ságod velem szembe szállni, egyetlen lovag akar ve
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led megküzdeni.44 E’ pillanatban egy ökölnyi kő mejjhe 
találta. Don Quichotte érezvén, hogy meg van sebezve, ki
húzza zsebéből a’ balzsamos bütyköst, de alig vitte aj
kához egy második kődarab széttöri a’ bütyköst, és 
egy úttal a’ hősnek orrát száját beüli. Az ütés fájdal
ma alatt lováról lefordul. A’ juhászok félvén, hogy 
agyonütötték, sietve felszedték a’ leölt juhokat, mellyek- 
nek száma hal vagy hétre rúgott, és gyorsan tovább 
álltak. Sancho még mindig a’ dombról nézte ura tetteit, 
és haját tépve átkozta az órát, mellyben illy bolond em
ber után elindult. Mikor látta , hogy ura leesett a’ ló
ról, ’s a’ juhászok fölszedték a’ sátorfát, a’ csatatérre 
ballagott; a’ hőst fölemelte, mondván : „Bell hiába beszél 
az ember nagysádnak, mennyit kiabáltam utána, hogy 
a’ kél tábor nem egyéb juhnyájnál.44

„Az én hibám-e — felelte Don Quichotte — ha az 
átkozott bűvös, ki engem üldöz, megfosztandó győzelmi 
dicsőségemtől , minden katonát julivá változtatott által ? 
Tedd meg kedvemért, barátom, ülj fel szamaradra’s menj 
utánuk, és meg fogod látni, hogy nehány dülönyire előbbi 
alakúkat visszanyerik.44

„Okosabb lesz — viszonzá Sancho — ha a’ sebet 
bekötjük, mert száján ugyancsak foly a’ vér.44 Ezt mond
ván a’ tarisznya után nyúlt, de a' mint észre vette, hogy 
a szerencsétlen csárdában felejtene, a’ szegény csatlós 
kevés hijján megőrült. Újra átkozni kezdte urát, saját 
ostobaságát, hogy hazulról eljött, és elhatározta vissza
térni , lernodván az ígért sziget olly drágán vásárolt re
ményéről is. Don Quichotte vigasztalta őt, és monda: 
„Bátorság, álhatatosság , barátom! Ennyi baleset jelenti , 
hogy a’ szerencse perce közel van ; a’ szerencsétlen
ségnek is mint a’ szerencsének halára van. Semmi szél- 
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söség sem tarthat soká. Nincs ujiyan sem tarisznyánk, 
sem kenyerünk, sem segély-forrásunk: de van isteni 
gondviselés, melly őrködik a’ légben úszó szúnyog, 
a’ földön csúszó féreg, ’s az imént született béka 
fölött, melly magát víz alá rejti. Miért hagyna el 
minket tiszta szívüeket a’ mindenség ura, ki fényt 
áraszt a’ jóra, úgy mint a’ gonoszra, és ki essöt ad 
az igaznak , mint az igaztalannak/4

„Bizony isten ! — mondá Sancho bámulva — nagy- 
sád inkább született papnak mint kóbor vitéznek. Iga
zán mindenhez ért.44

„Barátom! állásomban mindenhez érteni kell. Vol
tak lovagok, kik a’ tábor közepén olly szép, tudós 
és virágos beszédeket tartottak, mint a’ minőket tano
dákban lehet hallani. Az erő nem öli meg a’ szelle
met, valamint a’ szellem nem öli meg az erőt. — Hanem 
ülj fel szamaradra , és keressünk éj ji szállást.44

„Biz a’ jó lesz ; csak hogy ne oliyan várkastély
ban ám, hol bűvölt maurusok, és ember-hajigáló 
késérlelek csavarognak.44

„Légy magad kalaúz, édes fiam , ez egyszer megenge
dem , hogy szállásunk választásának határtalan ura légy.44 

Megindultak, és a’ becsületes Sancho leverettnek 
látván urát, iparkodott őt kedvre hozni, összefecsegvén 
mindent, mi a’ következő fejezetben olvasható.

XIX.

Don Quichotte igen különös kalandja.

„Azt hiszem — mondá Sancho üogy kiállott ba
jaink hosszú sora büntetésül van ránk róva egy hibáért, 

7 
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mellyet nagysád a’ lovagiságon elkövetett. Ugyanis meg
esküdött arra , hogy asztalról kenyeret nem eszik , míg 
Malandrin vagy Mambrin — nem tudom e’ maurus nevet 
jól kimondani — sisakjára szert nem tesz ; és nagysád 
ezt az esküt megszegte/4

„Nagyon igazad van — feleié Don Quichotte — ar
ról egészen megfelejtkeztem; az a' bolond csárdái lepe- 
dözés ütötte ki eszemből. Hanem, barátom, rövid idő 
alatt helyre hozom hibámat.44

„Nagyon mégis köszönöm ; mert a’ kísértő lelkek 
mindig én belém kötnek, ámbár esküt nem törtem.44

E’kép beszélgetvén egyről másról, az éj meglepte 
őket az országút közepén. A’ gyomor is korgott, a’ 
tarisznya is oda , háznak, tanyának se híre se hamva, 
a' sötétséget pedig kanállal lehetett volna meríteni. — 
Azonban mendegéltek azon hiszemben, hogy az országút 
valami majorba vagy faluba vezet. Egyszerre sokaságos 
fényt látlak magok előtt, mi első tekintetre bolygó tűz
höz hasonlított. Sancho majd elájult félelmében ; maga 
Don Quichotte is megzavarodott. Az egyik szamara kö
tőtökét rángatta vissza, a’ másik paripája kantárszíjját 
húzta meg. Majd kidüjjedt a’ szemük, annyira vágytak 
kitalálni a’ sokaságos fény titkát; a’ világosság a’ mint 
közeledett, nőttön nőtt, sokasodott. Sancho egész tes
tében remegett; Don Quichottenak hajaszála is felállt, 
mindazáltal bátorságot vön : „Barátom 1 — mondá — ime 
egy rettenetes kaland, mellyhen erőm minden porcikájára 
szükségem lesz.44

„Végem van 1 — feleié Sancho — ha most is kísértő 
lelkekkel gyűlik meg bajunk, pedig úgy látszik. — Iste
nem Uram ! hol kapunk elegendő oldalbordát hozzá !“

„Bátorodjál fiam! ne félj semmit, nem fogom tűrni, 
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hogy csak hajad szálát is érintsék. Most nem vagy ud
varba szorítva , mellynek kerítésén bemászni nem tudnék. 
Sík mezőn vagyunk , kardom szabadon fog cikázni/4

„Jaj! mit használ a’ sík mező, ha most is megba
bonáznak bennünket — mint szokás ?“

„Bátorság ! még egyszer mondom , bátorság ! mind
járt meglátod ha uradnak van-e ?“

„Oh nagyságos uram ! könyörgök is a’ mindenha
tónak , hogy legyen.“

Azután az útról kissé kitérlek , hogy a’ sokaságos 
fény okát jobban levehessék. Majd magos fehér alakok 
tűntek elő , mellyeknek láttára Sancho fogai vacogtak, 
mintha a’ hideg lelné. A’ fehér alakok, mintegy húszán, 
mind lóháton valónak, kezeikben fáklya, mély síri han
gon érlhellen szavakat mormogván. Útónok jött egy 
fekete gyalog hintó, mellyet hat lovas követett tetőtől 
talpig gyászba öltözve. E’ rendkívüli látvány , sötét 
éjben és pusztában Sanchonál merészebb legényre is rá- 
rezzentelt volna. Lélekzetet sem mert venni. Ura maga 
sem bírt szokott bátorságával; el végre könyvei kisegí
tették szorúllságából. A’ gyalog hintóbán tudniillik 
megsebesített vagy álnokúl meggyilkolt lovagot képzelt 
feküdni , kinek 'halálát rnegboszúlni az ő kötelessége. 
Ezen eszmét megragadva, előre szegzett dárdával az út 
közepére kiáll, szemközt a’ fehér alakokkal, és rettentő 
hangon rájok kiált : „Álljatok, bár kik legyetek, és ad
jatok számot arról : kik' vagytok, honnan jöttök, hová 
mentek, kit viszlek a’ gyalog hintón ? Méltó gyanúm 
van, hogy ti bűnnek vagytok vagy cinkostársai vagy 
martalékai, és azt meg kell tudnom, hogy vagy meg- 
boszuljalak, vagy megbüntesselek benneteket.44 — Az 
egyik fehér alak válaszolta : „Sietős az utunk, és a’

-M- 
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csárda még jó tova, nincs időnk e’ különc kérdésekre 
felelni.44

„Legyen tehát időtök illendőbben beszélni — monda 
Don Quichotte haraggal — vagy készüljelek csatához/4 
E’ szavai után megragadja a’ fehér ember öszvére zab
láját. Az öszvér bokros volt, felágaskodott, és gazdás
tul együtt hátravágta magát. Don Quichotte arra nem 
is ügyelve, megtámadja az egyik gyász-lovast, és dár
dájával a’ nyeregből kiveti. Ezt telte a’ másikkal is olly 
gyorsan és vakmerőn, hogy még Rozinante is tüzet ka
pott , és mintha szárnyai nőitek volna győzelmes urával 
röpülni látszott. Végre e’ boldogtalan, fegyvertelen és 
a’ vívásban gyakorlatlan emberek megszaladtak, ’s a’ 
mezőn elszéledlek, hol fáklyáikkal futkosva farsangot 
temető álarcos csoporthoz hasonlítottak A’ gyász-lova
sok köpenyeikbe, fátyolaikba lekergödzve, alig bírlak 
megmozdulni, ’s magukat nem védhették Don Quichotte 
ellen , kit az ördögök nagy mesterének hitlek. Hősünk 
kénye kedve szerint ütötte verte őket, és Sancho ezt 
látván , monda magában : „Mégis igaznak kell lenni , 
hogy uram olly rettenetes vitéz, miképen maga állítja.44

Az első lebukott ember még mindig öszvére alatt he
vert, ’s fáklyája földön mellette égett. A’ győzelmes Don 
Quichotte hozzá ment, és mejjének szegzetl dárdával kiál
totta : „Add meg magad I44 „Jaj nekem ! — nyögte a’ 
szerencsétlen — hiszen megadtam én már magam , mert 
mozdulni sem tudok ; talán a’ lábom is kelté tört. Irgal- 
mazzon ön legalább élelemnek ha nem pogány, külön
ben nagy bűnt fog elkövetni a’ mennyiben papi sze
mély vagyok.44

„Papi személy ? — viszonzá Don Quichotte — hát 
mit keres ön itt ha egyházi ember ?“
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„Semmi jót, köszönet érle önnek. Lopéz Allonzó 
a1 nevem. Tizenegy pap-társaimmal, kiket ön szét ker
getett, egy baecai öreg nemes ember holt testét kisér
tem , ki azt végrendelte, hogy hazájában Segoviában 
temetlessék el.44

„Az mind rendén van ; hanem ki ölte meg azt a’ 
nemest ?“

„Ki ölte meg ?“
„Igen-igen , azt akarom tudni.“
„Különös kérdés 1 a’ jó Isten ölte meg in-lázban.“ 
,,E’ szerint tehát halálát nem kell megboszúlnom “ 
„Kicsodán is , hanemha a’ jó Istenen ?“
„Mégis jó lesz önnek tudnia, hogy nevem Don 

Quichotte a1 mancljai, és vagyok lovag-kalandor; tisz
tem : a’ földet bejárni, megtorolván a’ méltatlanságot, 
helyreállítván az igazságot.44

„Szerelném, lovag uram, ha lábomat is helyre tudná 
állítani.44

„Az már baj, Alonzó Lopéz lelkész úr 1 de hát 
mi a’ manót keres éjjel, papi timegben, fáklyákkal, más 
világi fuvaron, melly miatt akaratom ellen is azt kellett 
hinnem, hogy ön az ördög cimborája.44

„Oh nagyon érzem, hogy hiba volt eljárásunkban ; 
hanem irgalomból segítsen ki engem ez öszvér alól , 
melly kificamodott lábomat a’ nyeregkápa és kengyelvas 
közt kínozza.44

Don Quichotte tüstént Sanchot szólította. Sancho 
nein is konyított a’ hívásra, mert nagy munkában volt ; 
tudniillik egy élelemszeres öszvért könnyített meg, mely
bet a’ tisztelendő urak magokkal vinni nem felejtettek 
ek Az éles elméjű csatlós fölsó öltönyéből tarisznya 
alakot remekelt, és azt válogatott eleséggel gazdagon 
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ellátva, gondosan szamara hátára akasztotta; és csak 
azután ment urához a’ szerencsétlen papot öszvérre 
emelni, a’ mi nem kevés bajba került. Don Quichotte 
a’ szegény pap kezébe nyújtván a’ fáklyát, tanácsolta 
nekik, hogy társaihoz csatlakozzék; ő — úgymond —a’ 
történt dolgot sajnálja, de róla nem tehet. Sancho még 
egyszer feltartóztatta a’ tisztelendő!, mondván : „Ha úri 
társai kívánnák tudni, ki az a’ személy, ki őket olly jól 
megnadrágolta, megmondhatja ön nekik, hogy a’ híres 
Don Quichotte vagy a’ gyász-alakú lovag volt.“ A’ 
szegény pap tovább ment. — Hősünk magyarázatot kért 
Sanchotól, miért ajándékozta meg ölet e’ mellék névvel?

„Árva fejemre! azért, mert mikor a’ fáklya világ
nál megláttam nagysádat — már akár a’ kiállóit fáradság, 
akár az előbbi parittya dobás okozta — olly szomorú tekin
tetűnek találtam, a’ minőt csak képzelhetni.“

„Nem az az oka barátom; hanem mert a’ bölcs, 
kinek tetteimet följegyeznie kell, szükségesnek vélte, 
hogy nekem is jegyen mellék nevem, mint volt a’ 
hajdani lovagoknak; például az Kgy szarvú-, Phoe- 
ni.v-, Grill'-, Halál-lovag. Ezen név és jelek alatt is
merte őket a’ világ. Eszmédet ihletésnek tekintem ; 
akarom hogy jövendőben így nevezz , és pajzsomra egy 
különösen szomorú alakot festetek.“

„Annak árrát, uram, meggazdálkodhatjuk, nincs rá 
semmi szükségünk; mert, sértés nélkül legyen mondva, 
csak mutalnia kell magát , hogy az egész világ azt ki
áltsa : Imé a’ gyász-alakú lovag1“

Don Quichotte nem bosszankodott meg csatlósa sza
bad nyelvén sőt elhatározta a’ szép mellék nevet el
fogadni.

Hösünkneík^ mielőtt tovább menne, kedve jött visz- 
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szalérni, megvizsgálandó a’ gyalog hintóbani koporsót: 
ha a’ nemes ember valóba megholt-e ? hanem Sancho 
monda : „Ez az első kalandunk, uram , mellyböl épkéz
láb térünk meg, ne kockáztassuk tovább a’ dolgot. Ha 
azon urak észre találják venni, hogy egyetlen egy em
ber verte szélyel őket : kedvük kerekedhetik a’ boszú- 
álláshoz, és nagysád szintúgy tudja mint én: mi min
den történhetik rajtunk. Azt tanácslom , menjünk a’ 
hegyek közzé, úgyis éhen vagyunk, és Isten kegyel
méből van miből szegni. Hagyjuk a’ holtakat nyugodni , 
’s az élőket örülni, mint a’ példabeszéd tartja.“ — 
Tüstént megindította szamarát; és Don Quichotte átlát
ván Sancho igazságát, szótlan követte. Két halom közt 
egy völgyben letelepedtek, és Sancho a’ gyepre terí
tette ki eleségél. Mind a’ kelten neki keveredtek, és 
egy füst alatt, étvágy fűszerezett reg-, dél-, est-ebé
det tartottak a’ szentegyházi urak számára sütött ízes 
pecsenyéből , kik rendesen jól ellátják magukat ilyes
mivel. Hanem egy nagy bajuk volt, főkép Sanchonak, 
ki vigasztal hat lan vala, nem lévén sem bor, sem víz 
szomjukat oltani , a’ mi okot adott a’ következő feje
zetben olvasandókra.

XX.

A’ leyreHdkírüllbb kalandok e<;yike, mellyet Don
Qulcliotle véyrehajt.

Sancho , ki ital' nélkül enni sem tudott, csak ha
mar azon gondolatra jött, hogy e’ szép gyepes réthez 
közel pataknak vagy forrásnak kell lenni. Elindultak 
hál együtt forrást keresni, hogy szomjukat enyhítsék. 
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Rosinanteot és a’ szamarat kantárnál fogva vezették , és 
vigyázva ballagtak, mert az éjj igen sötét volt. Alig 
mentek kétszáz lépést, midőn távoli vízomlás rohamja hal
latszott. Nosza megörültek; de örömüket csak hamar 
alább hangolta egy igen különös zaj , mellynek hallá
sára Sanchonak, ki természeténél fogva nem igen bá
tor legény volt, nadrágába szállt szíve. — Hallottak 
pedig egyen közökkel megszakgatott nagyszerű zúgást 
és csattogást , mik közé vegyült még valami hasonló a’ 
vaslánc csörömpöléshez, kisérve a’ szikláról rohanó zu- 
hatag morajától. Éjj volt, az eget sűrű fölleg borítá, 
és hőseink ingó karú magasfák alatt álltak. A’ sötét
ség , magány, vas csörömpölés, és zuhatag moraj, a’ 
fák suhogása , a’ szél sivítása, félelmet idézhettek elő 
bárki fiában; de hősünk nem ismervén mi a’ félelem , 
felpattan Rozinante hálára, ’s magát pajzsával födve, 
mondá: „Barátom! tudd meg, hogy az ég azért enged
te születnem , hogy ezen vas-korban elő állítsam az 
arany-kort. Én vagyok a’ férfiú , ki nagyszerű veszé
lyekre , a’ legdicsőbb vállalatokra szemelteltem ki, és 
nevem meghomályosílandja a’ kerek asztalt-, a’ francia 
pairek-, a’ kilenc hősök-, és az őskor minden lovagai 
hírét nevét. Vedd figyelembe, oh ernyedellen hűségű 
csatlós ! e’ borzadalmas gyászt, melly minket környez ; 
e’ hallgatag sötétséget; a’százados tölgyeknek, miket éj- 
szakiszél csóvál, tompa nyögéseit; ez iszonyatos hab
morajt ; melly mintha a’ hold begyeiből zubogna le; e’ 
félelmes csattogásokat, mellyeknek éleshangja alatt a’ 
megrezzent fül-dobok megfájulnak. — Maga Mars a’ had
isten megfélernlenék; de bátorságom tüzére mind ez 
csak olaj. Vágyok, akarok e’ kalanddal tüstént szembe
szállni. .Szorítsd meg lovam nyergét; maradj itt, és 
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várj reám három nap. Ha addig vissza nem térek : ménj
ei Tobozoba a’ hasolíthatlan Dulcineához , ’s mond 
meg neki, hogy lovaga halált keresve akarta megérde
melni szerelme birhatása dicsösségét.“

E’ szavakat hallván Sancho; elpityeredett: „Uram ! 
mondá kesergő hangon, illy borzasztó kalandba kapni, 
Isten késértés lenne. Sötét az éjj, senki sem lát ben
nünket , tehát senki sem fog gyáváknak nevezni, ha egy 
keveset megreterálunk. Tegyük azt, uram , ha négy e- 
gész nap kellene is szomjúhoznunk. Nekem úgy is el
múlt már szomjam. — Hej! gyakran hallottam a’ tiszte— 
lendönktöl, kit ön is jól ismer, hogy : Ki a' bajt ke
resi: maga esik bele. Nagysádnak úgy sem lehet pa
nasza ; mert nem lapdázlak vele, mint velem, és mert 
diadalmat vön azon nagy számú ellenségen , melly 
a’ koporsót kisérte. — De ha mind ezen okok sem 
illetik meg , jusson eszébe , hogy én mindent koc
kára teltem , elhagytam házam , feleségem , gyermeke
im , azon jó hiszemben, hogy segítek valamit magamon; 
hanem jól mondja a’ példabeszéd : .4’ ki máséra ási- 
tozik, magáét is elveszti. — Íme mikor már markom
ban hittem az ígért szerencsétlen szigetet : minden re
ményem füstöt vet. Magamra hagyni e’ kiellenségben ! 
Az egy igaz Istenre kérem nagysádat, ki nekem uram , 
gazdám és mindenem , ne okozzon szegény lejemnek 
Hlyen búbánatot, legalább a’ virradtat várja meg. Három 
óra múlva hajnallik; mert juhász koromban szerzett ta
pasztalásomnál fogva látom hogy a kis medve szája a fej 
lelett áll, és éjfélnek a’ bal kar vonalában kell lenni/4

„llát hogy láthatod te a' kis medve száját és azt 
a’ vonalat — feleié Don Quichotte — hiszen olly sötét 
van, hogy csillag sincs az égen ?“
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„Jaj, édes nagyságos uram , (élelemnek éles a’ sze
me ; aztán meg felséges okaim vannak azt állítani, hogy 
nem sokára megvirrad.“

„Nap vagy éj, ne vesse senki szememre, hogy 
a’ világon valami gátolt legyen nagyszerű tisztein telje
sítésében. Bocsáss engem, Sancho ; a’ mindenható Isten, 
ki belém lehelte e’ kaland vállalatát, őrködni fog élete
men , vagy megvigaszlaland téged halálomon. Szorítsd 
meg Rozinanleon a’ nyerget, és várj reám itt; rövid 
időn vagy halok vagy győzök.“

Sancho látván , hogy könnyei , könyörgése , taná
csai mind csak borsó-hányás a’ falra; ravaszsághoz fo
lyamodott , kényszeríteni akarván urát virradláig vára
kozni. E’ célból, az alatt míg Rozináidé nyergét meg
szorította , annak két hálulsó lábát szamara kötőfékével 
titkon összekötötte. Mikor Don Quichotte indulni akart, 
lova lépés helyeit aprókat ugrott.

„Látja nagysád — kiáltá a’ csatlós — az irgalma- 
sabb ég sem akarja, hogy engem itt hagyjon; Rozinan- 
tenak megtiltotta az engedelmességet; és ha ön az ösz
tön ellen rugódozni meg nem szűnik, magára haragítja 
a’ szerencsét, és a’ közmondás szerint : ön issza meg 
a’ levét.“

Don Quichotte majd kétségbeesett, de minél job
ban sarkantyúzta lovát , annál kevésbbé haladt. A’ 
makranc valódi okáról nem is álmodván, végre maradást 
határozott, és mondá : „No ha így van, és Rozináidé 
menni nem akar, megvárom a’ hajnalt, ha bár sírhat
nám a’ késedelem keserűsége miatt.“

„Dejszen, uram ! nem lesz oka megbánni a’ vára
kozást , mert majd mondok egy ollyan szép mesét, hogy 
hetedhét országra szól, és nem fogja ön magát megunni. 
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De talán jobb lenne leszállni, és a’ puha fűben szundi
kálni a’ lovag urak szokásaként/4

„Én ? és aludni! hova gondolsz ? Azon harcfiak 
közül való vagyok-e, kik alusznak míg küzdeni kellene? 
Aludjál te, ki álomra születtél, én gondolatimban kere
sek mulatságot. “

„Ne bosszankodjék nagysád ; távolról sem akartam 
megbántani.“ Sancho e’kép szólván, félelmében köze- 
lebb-közelebb húzódott; azután egyik kezével a’ nyereg
kápába, másikkal a’ farmatringba kapaszkodott, hősünk 
bal combjához nyomulván.

„No halljuk hát — mondá Don Quichotte — az Ígért 
szép mesét.“

„Oho ! én sokat tudok — feleié Sancho — de nem 
tudom mi az oka, hogy most egy sem jut eszembe. Ha
nem mégis belekezdek egy történetbe, melly olly bámu
latos szép és érdekes , hogy ... no ... Kérem tessék 
jól reárn hallgatni.

Hol volt nem volt... node megtartom a’ régiek 
szokását, kik minden regéiket példabeszéddel kezdték 
meg ! tehát : a’ szerencse meglátogat mindnyájunkat, 
a’ baj pedig azt, ki keresi. Azt csak láthatja nagy
sád , hogy e’ példabeszéd második része : ,,a’ baj azt lá
togatja meg, ki keresi,“ úgy ránk illik, mint gyűrű 
az újjra. Ebből az a’ tanúság: először, hogy a’ bajt nem 
kell keresnünk , sőt kerülnünk ha találkozunk vele ; má
sodszor : hogy ha az embert senki és semmi sem kény
szeríti oda menni, hol veszedelem van : a’ világért sem 
kell oda menni.“ ,

„Folytasd mesédet — mondá Don Quichotte — es ne 
okoskodj annyit.44

„Mondom hát, lelkem nagyságos uram , hogy Est- 
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remadura egyik falujában volt egy kecske-juhász; mikor 
azt mondom, hogy kecske-juhász, az alatt azt értem; 
hogy kecskéket őrzőit, mint a’ juhász juhokat. Nohát ezt 
a’ kecske-juhászt, ki kecskéket őrzött, Ruy Lopéznek 
hívták; az említett Ruy Lopéz, ki kecske-juhász volt, és 
kecskéket őrzött, beleszeretett egy juhász-leányba , kit 
Toralvának hívlak; az említett juhász-leány, kit Toralvá- 
nak hívtak, és kibe Ruy Lopéz kecske-juhász beleszere
tett, leánya volt egy igen gazdag juhásznak; az említett 
igen gazdag juhász, ki....“

„Dejszen, ha minden dolgot kétszer háromszor is
mételsz. úgy nem végezed be a’ mesét soha.44

„Édes nagysás uram, nálunk így szokás; pedig az 
embernek hazája szokásaihoz kell alkalmazkodni.“

„Nocsak tovább; hallgatlak hát, mert boldogtalan 
sorsom arra kárhoztat, hogy hallgassalak.44

„Mondtam már, lelkem nagysás uram, hogy azon 
juhász beleszeretett egy Toralva nevű juhász-leányba, ki 
is vastag, kövér , izmos egy hajadon , és kissé férfias 
kinézésű volt, mert volt neki bajusza is. Hi-hi-hi! mint
ha most is látnám.44

„Hát ismerted ?44
„Nem biz én, hanem a’ ki nekem e’ történetet 

beszélte , azt mondta, hogy ő ollyantól hallotta , ki To
ralva juhász-leányt láthatta; ebből is világos , hogy tör
ténetem nem mende-mondán épül. — De hogy egyik sza
vam a’ másikba ne öllsem: az ördög, ki mindenbe bele
üli orrát, itt is beleelegyedett a’ dologba , és Ruy 
Lopéz szerelme, úgy szőllván gyűlölséggé változott állal. 
E’ változást okozták , a’ rósz világ nyelve szerint, kis- 
sebb nagyobb hűtlenségek, mikre Toralva juhász-leány 
szabadságot vett magának, és a’ mellyek Ruy Lopéz ju
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hászt annyira megharagították, miképen elhatározná olly 
messze, de olly messze bujdosni, hogy hírét se hallják. 
Mikor Toralva juhász-leány észrevette, hogy Ruy Lopéz 
juhász ötét nem szereti : akkor bolondúlt bele. Tudhatja 
nagysád, hogy ez a’ fehér-cselédnél nem újság. No de 
nem okoskodom, mert unalmas találnék lenni.

Tehát Ruy Lopéz juhász útnak indult kecskéivel , 
és ment mendegélt Estramadura legelőin keresztül l’or- 
lugalország felé. Toralva juhász-leány utána ment, és 
pedig mindenütt nyomán követte , mezítláb , ha úgy tet
szik, kezében vándorbot, és nyakában tarisznya, melly- 
ben, mint mondják, egy tükör darab , fii sü és festékes 
szelence voltak. Hogy történt hogy nem történt, nem 
tartozik ide, elég a’ hozzá, hogy Ruy Lopéz juhász 
kecskéivel együtt a’ Guadiana partjára ért, épen akkor, 
mikor e’ folyóvíz kiöntött. Sem csolnak sem ladik, 
mellyen maga és kecskéi átmehettek volna. Ez Ruy 
Lopéz juhásznak nem kis gondot adott, mert tudta hogy 
nyomában van Toralva juhász-leány, kit látni sem akart. 
A’ mint jött ment a’ folyó partján , végre meglátott egy 
halászt, kinek egy kis ladikja volt; de csak akkora , 
hogy egy ember és egy kecske fért bele. Ez nem volt 
valami kényelmes dolog ; mindazáltal Ruy Lopéz juhász 
megalkudott a’ halászszal, hogy mennyiért viszi keresztül 
otet és háromszáz kecskéit. Mikor az nlku meglelt, 
a’ halász megfog egy kecskét , és ladikján átviszi , 
visszajött és állal visz másik kecskéi. Megint visszajött 
és átvitt másikat, és ismét másikat, lessék ám jól 
megtartani, hány kecskét visz át a halász, meit azt 
tudni sokkal érdekesebb, mint gondolná az ember.

A’ folyó túlsó partja csúszós, sáros volt; a ha
lásznak időbe került az át és vissza menetel, de azért 
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csak vissza-vissza jött, és átvitt más kecskét, isméi 
másikat, és ismét másikat/4

„No végezd, és tegyük föl, hogy mind áthordta/
, „Dehogy úgy, nagysás uram, a’ világért sem- 

Meg tudná-e mondani, hogy hány kecske ment már kc- 
resztül a’ vizen ?“

„Hogy az ördögbe tudnám ?44
„Olló ! épen az a’ legfurcsább ebben a’ mesébenj 

hogy itt vége van.44
„Hogy-hogy ? hát olly fontos dolog az átvitt kecs- 

kék számát tudni , hogy a’ nélkül mesédet nem vé
gezheted be ?14

„Persze hogy nem ; előre megteltem a’ íigyel- 
ineztetést, mihelyt nagysád nem tudja az átvitt kecS" 
kék számát, én sem emlékszem, hol hagytam el a’ me
sét ; pedig kár, mert vége legszebb 44

„Tehát vége a’ mesének ?“
„Vége ám, mint boldogult édes anyámnak.44
„Valóban, Sancho , különös egy történet. Hanem 

utoljára is csak várakoznom kellett volna rád, mert sze
gény fejedet igen megzavarta e’ dörömbölés. Nosza ■ 
lássuk tud-e már menni Rozinante?44 És sarkantyú álé 
kapta , de a‘ szegény állat most is csak haladéktalan ug' 
rásokat tett.

Történt azonban , akár természetesen , akár a’ reg" 
geli hüs lég okozta , vagy Sancho evett valami hasliáí" 
lót: elég a’ hozzá, hogy a’ jámbor csatlós különös 
varba jött. Igen sürgetés szükségét érezte ugyanis aniü1^1 
hogy egy kicsit magánosán félre menjen: de nyúl szive iü’"1 
engedte urától a’ világ minden kincséért lépést is táv”7'" 
nia. Hosszú küszködés után az erőnek engedni kénylt"





Sancho ! nekem ágy tetszik hogy te szerfelett félsz.
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loníltetetvén , bal kezével—elbocsájtva lassan a’ tartott 
nyereg-kápát — kigombolja nadrágát, és a1 dolog szeren
csés kezdetével, melly legnehezebbnek látszott, meg
elégedvén , reményiette , hogy a’ többin majd csak túl 
esik. Hanem csakugyan nehéz föladat volt magát el nem 
l,i’ulni valami gyanús hang-adat által. Hogy ezt kike- 
rü|je Sancho , összehúzta nyakát ’s lélekzeni sem 
mert... Hiába ! minden elövigyázat dugába dőlt...

„Mit hallok ?“ kiáltá Don Quichotte szigorú hangon. 
. „Nem tudom , nagyságos uram — feleié Sancho — 
bizonyosan ismét valami új ördögi munka lesz; hiszen 
tudhatja nagysád, hogy a’ kalandok kevéssel el sem 
kezdődnek. 44

„Sancho ! viszonzá a' lovag, orrát bedugva kezé- 
vel“ nekem úgy tetszik, hogy le szerfelett félsz.44

„Mai , uram! mi türéslagadás benne, én egész 
cs cmben íeszketek ; és ha félelmem miatt valami osto

baságot követek el : oka nem én vagyok , hanem az , 
ki engem ez órában illy borzasztó magányba vezetett.44 

, Don Quichottenak nem volt kedve tovább feszegetni 
a dolgot, hanem megugratta Rozinanteot, ’s nehány lé
pést arrább ment.

Rz alatt virradni kezdett, mit Sancho látván, Ro
zinán te lábúit lopva kioldozta. Az állat alig érezte ma- 

Lrat szabadba, tüstént megkísértette kétszer háromszor 
},z ágaskodást, de hátulja erőtlensége miatt mindig abba 
Hagyta.

Bon Quichotte ezt jóra magyarázván mindjárt fel- 
Használni akarta. Már a’ hajnal szürkületében meg lehetett 
^'■bnböztetni a’tárgyakat. Hősünk látta, hogy gesztenye- 
I alatt van, mellyek’ síirü lombjai az éjt még jobban el- 
,lO|‘iályosítollák; de a’ még mind e’korig hallható döröm-
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bölés okát nem tudta megfejteni. Megujjított; u< • <i >1.
búcsúvételét, és ismételte a’ Dulcineának mt icokil 
ha három nap alatt vissza nem térne, és hozz; 
mi szolgálatod jutalmát illeti, az iránt gazdagon 
doskodtam végrendeletemben, melly házamn; <.dái''.Hó. 
Hanem inkább azon reményben legyünk , bará )g
diadalmasan megtérek e’ veszélyes kalandból, io > >< 
akkor számot tárhatsz az ígértem szigetre/4 dl unk
ezt hallván, újra könnybe lábbadtak a’ szeme nyil
vánította, hogy urát mind halálig el nem hagyja Aíj 
szerző Sanchonak e’ hős határzatából azt köv k< zlt • . , 
hogy becsületes jólelkü, és minden bizonynyal ke
resztyén fajta volt a’ csatlós. Már hiszen akar ioi. y, 
megtörtént, hogy maga Don Quichotte is el ékenye- ; 
eleit; hanem titkolva felindulását, hogy gyön^ ‘M-gct 
áruljon el, büszke nyúgodt tekintettel megindult 1 < k
felé, honnan a’ zörgés moraja hallatszott.

Sancho gyalog ment utána, kantájánál vezet'í ■ka
marát, jó és balszerencséinek c’ hűséges útitár- it Meg 
lehetős hosszú út után a’ gesztenyefák közül . egy 
keskeny völgybe értek, mellyet magas sziklá körit t- 
tek, honnan a’ zuhatag omlott. A’ sziklák töt ben t - 
hány rongyos, inkább omladékhoz hasonló ház volt lát
ható; a’ borzasztó dörömbölés onnan jött ki. inanle 
ijedten ugrott félre, de hősünk az útba vissza l ndiloita, 
’s keble asszonyának felajánlva magát, közelgő •> há
zakhoz. Sancho, mindig hátul, nyakát elő-elö nyújto
gatta , állítván valahára fölfedezni annyi félek, nek o- 
kát. Mintegy száz lépésnyire egy kis halom k niyai illa
tánál végre kisült minden. És mi okozta hát a’ i zász
ló dörömbölést? Ha igazat kell — a’ minthogy kell 
mondani, azt bizony a’ kalló malmoknak ha*  vaskos 
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kalapácsai okozták , mellyek estétől reggelig sohasem 
pihentek.

Don Quicholte a’ mint ezt látta , bámultában némán 
megállolt, kezei lova zabiáját eleresztették, leje mellére 
lecsüngött. Történetesen Sanchora, Sancho meg ö reá 
pillantott; a’ csatlós felfújt pofával majd meg pukkadt a’ 
a’ kacagás ingere miatt. Maga hősünk mély elszomoro- 
dása mellett sein tudta megállni, hogy el ne mosolyodjék. 
E’ kellett Sanchonak, hogy hasát megfogja, és vagy négy 
tempóban akkorát röhögjön , a’ mi Don Quichotteot fel
bosszantotta. — Még inkább felindult pedig, mikor a’ csat
lós mcltóságos arcai leiéje fordult, és e’ szavakat meré
szelte, csúfolódva hozzá intézni: „Barátom, tudd meg, 
hogy az ég azért engedte születnem, hogy ezen vas
korban előállítsam az arany-kort. Én vagyok a' férfiú, 
ki nagyszerű veszélyekre, a’ legdicsőhb vállalatokra sze- 
meltetlem ki“ és szóról szóra ismételte mind azt, mit 
a’ hős a’ dörömbölés hallásakor mondott. E’ célzó tré
fára Don Quicholte ollyan lelt mint a’ paprika, és dühé
hen dárdáját fölemelvén . akkorái húzott a’ csúfolódó 
csatlósra, miképen ha nem vállát, de fejét érte volna az 
ütés , Sancho soha sem öröklcndett semmit a’ vég
rendeletből.

„Nagyságos uram ! — kiáltá Sancho rémülve — hi
szen csak nevelek.“

„De én nem nevetek — viszonzá Don Quicholte. 
Feleljen nekem csúfoló uram, hogy ha e’ kaland — 
mint a’ mint én hitlem — egyike leendelt a légvészé— 
lyesbeknek , nem fejlettem-e ki a kellő bátoiságot azt 
hevégezni ? Egy hozzám hasonló lovag, ki kalló mal
moknak hírét sem hallotta, ráismerhet-e a’ zörgésekről ; 
’*z  inkább önt illeti paraszt úríi, ki e’ féle haszontalan 

8 
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falucskában nőtt fel. Tegye meg, ha úgy tetszik, hogy 
e’ hat kalapács ugyanannyi óriássá változzék által, állítsa 
őket egyenként vagy mind együtt velem szemközt, és 
ha hasukra nem térdelek, lessék akkor kacagni annyit, 
mennyi tetszik.“

„Csöndesedjék édes nagyságos uram — feleié San
cho alázatos hangon — megismerem hogy kellelinél töb
bel nevettem ; de talán nagysád is megismeri , mikor 
majd nem lesz illyen haragos, hogy más akárki is jó 
izül kacagna rajta , ha elbeszélném félelmünk nagy vol
tál — a’ magaméi ériem — mell hiszen nagysád nem 
tudja mi a’ félelem.“

„Az igaz, hogy víg egy történet lenne belőle, de 
nem érdemes , hogy az ember szól is legyen róla. Annyi 
a’ sok ostoba rósz lelkű , kik ámbár a’ dolgot nem 
értik , mégis herce-hurcolják, és annak ferde irányt 
adnak. “

„Dejszen már az nem áll nagyságos uramról; mel l 
ugyancsak egyenesen lúd irányozni , kivevőn most az 
egyszer, mikor a’ fejemre irányzott , és mégis vallani 
közé húzott akkorát, hogy csak az égnek és gyorsasá
gomnak köszönhetem, ha élek. — Hanem semmi, «’ 
ki fényit szeret is. Meg esik, hogy a’ nagy uraságok 
cselédeiket keményen lepiszkolják , de nem marad ám 
el az ajándék ; nem tudom ugyan mi szokásuk van a' 
lovag-kalandoroknak mikor csatlósaikat meg dárdanyele- 
zik ; hanem legalább is azt hiszem, hogy minden iilleg- 
nek egy sziget, vagy egy szárazföldi tartomány a’jutalma.“

„Talán sokkal valóbbat mondasz, mint vélnéd , de 
bocsásd meg az első hevemet, mellyel fékezni nem tud
tam ; és cselekedő meg kedvemért, hogy ezután ne fe
csegj annyit. Egy lovag-regényben sem olvastam hozzád 
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hasonló szó-szátyár csatlósról. Gandalui, ki Amadist 
szolgálta, sohasem szólt urához máskép, mint alázatos 
főtartóssal, félig meghajlott test állásban ; török szokás
ként , és levett Íöveggeí.

Gazabál , Don Galaor csatlósa , olly szerény és 
hallgatékony volt, hogy a’ regényíró csak egyetlen egy
szer hozza tel terjedelmes történetében. Kövessük a’ 
szép példát Sancho , és éljünk — ha úgy akarod — béké
ben, rendesen. Az Ígértein jutalmak idővel megjövend- 
nek, de ha meg nem jövendnének is, mondtam már 
hogy béred iránt ne aggódjál.44

„Köszönöm szépen nagyságos uram ! Ígérem is , 
hogy ezután számat sem tatom fel más okból, minthogy 
megtiszteljem.44

„Bölcsen cselekszel, mert apja annya után az urát 
kell az embernek legnagyobb tiszteletben tartani, hogy 
sokáig éljen a’ földön.44

XXI.
A’ híres Mambrin sisak megszerzése.

E*  pillanatban esni kezdett. Sancho örömest a’ 
malmok alá húzta volna magát, hanem Don Quichotte 
annyira undorodott tölök, hogy, a’ föld alá inkább bújt 
volna, mint a’ malmok alá. És tüledre fordulván , alig 
ment húsz lépést, midőn meglátott egy lovas embert, 
kinek fején valami fénylett hasonló az aranyhoz.

,,Sancho ! — kiállá öröm részegen — minden példa
beszédben van igazság, fökép abban, melly ezt mondja: 

Ha a’ kapu zárva , 
A’ kis ajtó tárva.

8*
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Múlt éjjel az álhatatlan szerencse reményeimmel 
játékot űzött, im a’ reggel szép kárpótlással kínálkozik ; 
mert minden arra mutat, hogy ama viléz fején , ki a’ 
völgyben lovagol, Mambrin sisaka van, mellyre szert 
tenni megesküdtem.“

„Uram ! —ha szabad volna szólnom — úgy a’ mint ez 
elölt, azt mondanám : Vigyázzon hogy kallót ne fogjon.“

„Pokolba minden kallóiddal I mi hasonló lehel sisak 
és kalló közt/*

„Több mint gondolná nagysád ; de hiszen nem sza
bad megmagyaráznom.“

„Hihetetlen Tamás vagy, ha azt véled , hogy most 
is csalódom. Nem látod-e ama felénk közelgő lovagot, 
almás szürke paripán , fején arany sisakot viselvén ?“

„De bizony látok egy embert szürke szamárháton , 
mint a’ magamé, és azt is látom, hogy fején valami 
fénylik.“

„Ez a’ valami a’ Mambrin sisak. Nocsak vonulj 
félre hamar, hagyj egyedül. Tapasztalni fogod, hogy 
inilly kevésbe kerül e’ kalandon keresztül esnem , és a’ 
sisakot elvennem.“

„A’ jó Isten látja, hogy nem a’ félrevonulás van 
nekem most a’ fejemben, hanem az aggodalom, hogy 
ismét kallót fogunk/*

„Megmondtam már öcséin, hogy elhallgass azzal 
a’ kallóval, mert ha még egyszer hallom, teringettét ! 
megtanítlak úgy , hogy megemlegeted vén korodban is.“ 
Sancho megrémülve ura haragján, kukkanni sem mert 
többé.

Mindenek előtt meg kell mondanom olvasóimnak , 
hogy mi fán termettek ama viléz , paripa és sisak. Volt 
a’ környékben kél falucska, olly közel egymáshoz és



117

olly kicsinyek , hogy mind a’ keltőben ugyanazon bor
bély tenne szolgálatot. Épen e’ napon kettős foglalko
zás végett indult borbélyunk az egyik faluba : tudniillik 
egy betegen eret vágni, és egy másik lakost megborot
válni. Tehát az érvágót és sárga réztányérát vitte ma
gával. A’ mint az esső megeredt, nem akarván minden 
bizonnyal új sapkáját megáztatni , a’ réztányért fejére 
borította , a’ mi jó messzire ellenylelt. Ült pedig szürke 
szamáron — mint Sancho inondá — hanem Don Quichotte 
erőnek erejével almás szürke paripán ülő arany sisakos 
lovagot látott.

Mikor a’ szegény borbély közeledett, hősünk min
den teketória nélkül rárohant neki szegzett dárdával. 
A’ borbély megrémülvén a’ kísérteties alaktól, hirtelen 
leugrott szamaráról, és zerge könnyűséggel futni kez
dett , elhajítván a1 rézlányért.

,,A’ pogánynak van esze ! — kiáltotta Don Quichot
te ; úgy tesz mint a’ hód , melly vadászoktól üldöztet- 
vén, oda hagyja pézsmáját, a’ miért kergetik. Fiam 
Sancho , vedd fid a’ földről e’ nagybecsű sisakot.“

A’ csatlós felvette a’ lányért, és mondá : „Biz’ 
isten még egészen új, legalább is megér egy tallért/*  
Aztán urának átadta, ki azt fejére tette, előre hátra 
forgatta, meg akarván benne fészkelni fejét; majd 
csodálkozva mondá : „Iszonyatos fejének kellett lenni a’ 
pogánynak, kinek számára készült; de kár! hogy elő— 
sisaka nincs !“

Sanchonak nagy erőlködésbe került a nevetést le
nyelni , megemlékezvén az imént kapott leckére.

„Mi bajod ?“ kérdé Don Quichotte.
„Semmi sincs uram ! gondolkodom a’ sisak első 

gazdája rettenetes nagy fejéről ; hanem annyi igaz , 
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hogy sisakunkat a’ borbély-tányérhoz igen hasonlatos
nak találom.u

,,Hihető — Sancho — hogy e’ bübáj-sisak történe
tesen valami tudatlan kezébe kerüli, ki nem ismervén 
annak becsét, felét Elolvasztotta, a’ másik feléből pedig 
ezt csinálta, a’ mi valóban kissé úgy néz ki, mint a’ 
borbély-tányér. De semmi az; én tudom hogy mi; majd 
kiigazitlatom, és lesz sisakom ollyan, a’ miilyent nem 
kalapált Vulcán a’ csaták istenének ; addig pedig viselem 
így a’ mint van.“

„Nagysád mint diadalmas fél , hát a’ szamárral — 
akarom mondani ezzel az almás szürke paripával — mit 
csinál ? nem hiszem hogy vissza jöjjön érte gazdája 
úgy neki irámlott. Pedig engem úgyse szép egy csődör.“

„Nem szokásom a’ győzőiteket kifosztogatni ; a’ 
hajdani lovagok sem vették el elleneik paripáját , hacsak 
az övék el nem esett a’ harcban. Annálfogva bocsásd 
szabadon e’ lovat vagy szamarat, a’ mint le szereted 
nevezni, majd rátalál a’ gazdája.“

„Mégis nagy kedvem volna az enyimmel kicserél
ni , mert úgy látom hogy jobbacska. A’ lovagiság tör
vényei kelletinél szigorúbbak, ha még annyit sem enged
nek meg, hogy az ember szamarat szamárral kicseréljen. 
Hát legalább szabad-e e’ nyergeket

„Bizonyosan nem tudom , de míg ráolvasok , nem 
bánom ha azt teszed is.“

E’ határozat által felhatahnaztatván Sancho, levette 
az almás szürke szamár ujdon új nyergét, és vele a’ 
magáéi fölékesílelle , melly csakugyan kél ollyan jól né
zett ki alatta. E’ meglevőn , utasaink vacsorájuk mara
dékából reggelizlek , a’ patakból ittak, őrizkedvén a’ 
malmok (elé tekinteni ; és teljesen kibékülvén tovább 
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mentek, kényére hagyván Rozinanteot, mellyet Sancho 
szamara testvéri barátsággal követett. Nem sokára kiér
tek az országúira. Ekkor Sancho mondá urához : „Ké
rem egész alássan, engedje meg nagysád, hogy egy 
kicsit beszélhessek. Mióta e’ rettentő némaságra vagyok 
kárhoztatva, szép csomó jó ötleteim vannak oda; sze
retném hát megmenteni azokat, a’ mellyek épen most 
eszembe jutottak.“

„Beszélj, fiam — feleié Don Quichotte — de rö
viden ; a’ legokosabb beszéd is unalmassá válik , ha 
hosszú.“

„Nehány nap óla édes nagysás uram, úgy tapasz
talom , hogy mi nem sokra megyünk az e’ fajta kaland 
kereséssel; mert ön diadalmaskodhatik, a’ legszebb dol
gokat viheti véghez e’ sivatagban , ki látja ? senki. Ki 
tudja ? senki. E’ szerint vitézségünk méltó hír névre 
el nem jut soha. Tanácsom a’ volna tehát, hogy vala- 
inelly császárnak vagy fejedelemnek álljunk szolgálatába, 
ki szomszédával hadakozik: mert akkor a’ nagysád bá
torsága , természet feletti vitézsége, hasonlíthallan böl
csessége hasznot hajtana , minden ember látná , bámulná 
és jutalmunk bizonyosan el nem maradna. Sőt történet
iró is hamarább akadna, ki a’ nagysád hős telteit föl
jegyezni fogná. Az enyimekröl nem szólok, mert úgy 
is tudom hogy kicsinyek, miképen csallósi állásom is 
kicsiny. Ámbár ha a’ lovag könyvekben a’ csatlósok is 
szóba szoktak jönni, reményiem hogy saját helyemet én 
is megkapom/4

„Tanácsodból — Sancho — nem hiányzik az érte
lem ; de mi elölt e’ pontra térnénk, kell hogy előbb be
kalandozzuk a’ világot, dicsősséget szerzendök. Ha egy
szer az ember hírre kap , a’ többi magától jön. Mind
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járt elmondom miképen szoktak a’ dolgok rendesen kö
vetkezni :

„Ha egy lovag valamelly hatalmas Monarcha udva
rába érkezik: minden ember , örege apraja a’ főváros 
kapujához fut, öl látni és elfogadni, körül veszik és 
kisérik, kiálltván : Imé «’ nap-, a' kigyó-lovaga, vagy 
más jelige—é, mellyet híressé tudott tenni. Imé a’ hős , 
ki személyes viadalban meggyőzte Brocabrunt, az acél
karú óriást, és ki feloldozta bübáj-biliúcseiböl a’ persiai 
nagy Mamelukot, kit 900 évig fogva tartott egy bűbájos. 
Dicsössége és nagy leltei híre ajakról ajakra száll , ’s 
végre a’ király fülébe jut, ki palotája ablakán kikönyö
köl. A’ király híréről ismervén már a’ vitézt, mihelyt 
megpillantotta, e’képen szól kíséretéhez: „akarom hogy 
udvarom minden lovaga siesaen a’ lovagiság e’ virágát 
elfogadni.“ A’ parancsnak mindenki fejet hajt, ’s maga 
a’ király a’ lépcsözet derekáig eleibe jön kedves vendé
gének , karjait kitárván megöleli, és tüstént a’ királynő 
szobájába vezeti. E’ szobában van a’ király-leány is , 
ki a’ föld minden király-leányai közt a’ legszebbik. A’ 
király-hölgy és a’ lovag alig pillantottak egymásra, mi
dőn— nem tudni mint és miért — természet fölötti vonza
lom hatalma által rokon lángra gyuládnak , és leghöbb 
vágyuk találkozást eszközölhetni, gyöngéd érzelmeikről 
vallomást teendők. Majd elvezettetik a’ lovag a’ pa
lota egyik szárnyában rendezett díszes lakába; levetkőz
tetik , és vállaira gazdag skárlát köpenyt terűnek. Ha 
szép volt ő páncélosán , mennyivel szebben néz ki se
lyembársonyba öltözve. Este a’ királyjal, királynővel és 
király-hölgyei együtt vacsorái, ez utóbbira titkos szerel
mes pillantásokat lövelvén, mellyeket az iljú király-hölgy 
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illedelmes szerénységgel viszonoz, mivel szerfelett sze
mérmes.

Vacsora végén egy ocsmány törpe megjelen — be
vezetvén egy igen szép hölgyet — két óriás közt. A’ 
törpe egy kalandot ad elő , mellynek játékában egy vén 
bűbájos vön tettleges részt, annyira, hogy ki a’ kalandot 
bevégzendi, a’ világ legelső lovagénak fog tartatni. A’ 
király minden jelenlevő lovagok elölt kijelenti az iránti. 
akaratát , hogy e’ kalandban tegyenek kísérletet; de célt 
közzülök egyik sem ér, csak az újdon érkezeit lovag. 
Dicsösségét ez még inkább növeli, és a’ király-leány szí
véből örvend , hogy szerelmét olly méltó tárgyban he
lyező. Szerencsére a’ király épen háborút folytat egy 
szomszéd hatalmassággal, és a’ lovag néhány napi pi
henés után engedőimet kér a’ táborba mehetni. A’ király 
örömest rááll , mit a’ lovag szépen megköszön, és még 
az nap, az éjj homályában, elbúcsúzik a’ király-leánytól 
a’ kertre nyíló ablak zsalún keresztül, hol az ifjú király
hölgy egy társalkodóm! kíséretében, kit titkában megbízott, 
többször adott már légyottot. A’ lovag sóhajtozik; a’ 
király-leány elájul; a’ kisasszony vízért fut, és nagy 
nyugtalanságot árúi el a’ hajnal hasadat miatt; mert meg 
kell vallani,0hogy a’ király-hölgy becsületét saját életénél 
is drágábbnak tartja. Azonban a’ hajnal nem hasad, és 
a’ király-leány magához tér, es fehér kacséit a zsalún 
kidugni kegyeskedik; a’ lovag ajkai a kacsóla tapadnak, 
mellyeket könnyeivel áztat. Majd azon törik lejüket: 
iniképen tudósíthatná lovag a’ király-hölgyet dolgai 
folyamatáról ? a’ mire csakugyan találnak eszközt, es a 
király-hölgy esdve kéri a’ lovagol, visszajöttél siettetni. 
A’ lovag ígéretet, esküt tesz , még egyszer megcsókolja 
a’ király-hölgy kacsóit, és visszavonul olly fájdalommal 
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keblében, hogy majd meghal. Lakába érkezik , ágyára 
dől, és nem alhatik. Mihelyt megvirradt, fölkel, a’király
hoz , királynőhöz búcsút venni megy, és engedelemért 
könyörög a’ király-hölgytől is búcsút vehetni. Hanem 
feleletül kapja: hogy annak a’ feje fáj; de lovagunk, ki 
a’ fejfájás okán legkevésbé sem kételkedik, maga is 
majd rosszúl lesz. A’ társalkodónő, ki jelen van , a' 
király-hölgyhöz íul, hírt viendő mindenről. A’ király
hölgy sír-rí, és jelenti a’ társalkodónőnek , hogy legjob
ban gyötri azon kétség: valyon a’ lovag király íi—e ? A’ 
kisasszony biztatja, bátorítja, esküszi, hogy a’ lovag 
nem lehetne ollyan vitéz, udvarias, és szeretet re méltó, 
ha nem királyfi volna Ezen okok kissé megvigasztalják 
a’ király-hölgyet, és hogy valamit észre ne vétessen, 
két nap múlva szobájából is kimegy.

A’ lovag már messze, messze jár. Harcol és 
győz, több ütközetet megnyer, egy rakás falul, várost 
elfoglal , és mind ezt kevés idő alatt. — Visszatér az 
udvarhoz, látogatást tesz a’ király-hölgynél a’ zsalú alatt, 
és abban állapodnak meg, hogy szolgálatai jutalmául, 
kezét kéri. És megkéri; a’ király kosarat ad neki, mert 
á’ lovag születését nem ismeri; de akár, mert elragad
ja , akár pedig más úton a’ király-leány csakugyan nője 
lesz a" lovagnak. A’ király-apa kibékül, és örvend; 
annyival inkább , mert nem sokára megtudja, hogy a’ lo
vag királyfi, és jövendő ura egy hatalmas, nem tudom 
mellyik országnak , metlynek a’ neve, megeshetik, hogy 
nincs a’ földabroszon beírva. Azután szükségesképen 
meghal az apa, ’s a’ király-hölgy örökli székét, és iiné 
a’ lovag királyjá lön. És most jelen van a’ pillanat a’ 
csatlóst megjutalmazni: egy szigetet kap ajándékba, ’s 
nőül a’ társalkodónőt, ki a’ király-hölgy szerelme körül 
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szolgálatokul telt, és a’ ki többnyire valamellyik herceg, 
vagy birodalombeli nagy úr leánya szokott lenni.“

„Teringellét! e’ már a’ java — kiállá Sancho — an
nyival én is megelégszem. Lelkem hitére mondom, hogy 
a’ gyász alakú lovagon mind ez igéről igére be fog tel
jesedni/4

„Kétség sincs benne barátom; mert a’ mint elmond
tam , színt szakasztott úgy megtörtént mindenik lovag 
kalandoron.

És egyéb nincs hátra ; mint tudakozódnunk olly po
gány vagy keresztyén király után, ki háborúi folytat, de 
a’ mellett szép leánya is legyen. Kodé van még elég 
időnk hozzá. Jobban nyugtalanít engem az, hogy hamar 
egyszer benne leszünk, nem tudom majd bebizonyítani 
királyi eredetemet. És ámbár valóságos publicatus nemes 
ember vagyok, a’ király mind a’ melleit kifogást lehelne 
a’ házasság ellen; ha csak a’ bölcs, ki történetemet meg- 
irandja , nem segít a’ dolgon , fölfedezvén, hogy valami 
fejedelemnek vagyok unokája. Igaz ugyan, hogy rajiam 
álland a’ bajt orvosolnom az által, ha a’ király-leányt 
elragadom , a’ mire az persze hogy szívesen ráfog állni, 
és az idő vagy a’ halál megenyhílendi ipám’ a’ király 
haragját. “

,. Jól teszi nagysád; én is helyesebbnek látom, ha 
mindjárt a’ leány ragadáson kezdjük a’ dolgot. Akármit 
beszélnek némelly gyimgyom emberek : a’ mihez az em
ber hozzá fér : soli'se könyörögjön azért; ha egyszer 
a’ kezünk közt lesz : könnyű a’ suba alól beszélnünk. Na
gyobb bökkenő én előliem az, hogy ha azt várjuk , míg 
a’ béke megköttetik, és nagysádra az országiás reá 
száll; addig a’ szegény csatlósnak felkopik az álla , és 
a’ jutalom szépen elmarad ; íőképen ha a’ társalkodó kis
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asszony se hagyja magát bolondjába elragadtatni, a’ mi 
pedig rendes dolog volna.“

„Mi szegül ellene Sancho? kivált ha a’ kisasszony 
benned méltó hitestársra talál ?“

,,Holló! a’ mi azt illeti, az ellen senkinek sem le
het kifogása ; ös keresztyén ivadék vagyok én uram , a’ 
mi elég érdem gorófságra is. És azt is elhiheti, hogy 
a’ hercegi ruha nekem nem fog rosszul állni; egy iz- 
romban voltam én már kukta a’ barátoknál, és olly jól 
néztem ki a’ hosszú kabátban, hogy minden ember egy
házfinak szánt. Annyi pedig megint világos, hogy az 
aranyos és gyémánlos kabát csöppet sem ront le kiné- 
zésemböl."

„Kétségkívül nem; hanem arra intlek , hogy akkor 
sűrűbben borotválkozzál/4

„Majd tartok egy borbélyt, ki szüntelen a’ nyo
momban lesz; mint egyszer Madridban láttam , hogy egy 
icin-picin úri ember után egy másik szép úr járt untalan, 
ki akkor állt meg, ha az első megállt, akkor indult, ha 
amaz megindult, akkor fordult, mikor amaz meglódult; 
egyszóval úgy tett, mintha a’ farka volna. Aztán okát 
kérdeztem a’ dolognak, és azt felelték, hogy a’ kis úri 
ember, igen nagy úr, a’ másik pedig az inassa, és 
szokás hozza magával, hogy örökké amaz után járjon. 
Ezt én különösnek találtam , és megjegyeztem ma
gainnak.“

,,E’ szerint Sancho te inas helyett borbélyt járatsz 
magad után ?“

„Minden bizonnyal, a’ vak is láthatja, hogy így 
gazdaságosabb, okosabb lesz. Hanem csak azt tegye 
meg nagysád, hogy királyjá, én meg goróílá legyek: 
majd el vállalom én a’ többit."
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E’képen beszélgetlek, midőn fölpillanlván , észre
vették a’ mindjárt mondandókat.

XXII.

Miképen szabadit meg Don Quichotte több szeren
csétleneket, kiket oda akartak vinni, hová menni 

csöpp kedvük sem tolt.

Cid Hainet Benengeli Arab-író , ki Manóimban te
lepedett meg, e’ bámulatos, valószínű, föllengös és mu
latságos fejezetben azt adja elő , hogy a’ föntebbi beszél
getés után hősünk egy csapat gyalog embert látott meg, 
kik hosszú vas-láncon —mint olvasó szemek — össze 
voltak fűzve, kezeiken , lábaikon bilincs; vezette őket 
két puskás lovas, és kél dárdás gyalog ember. „Szegény 
gálya rabok! — mondá Sancho — a’ királyi hatalom gályá
kon evezni kényszeríti őket.44

„Kényszeríti ? kérdi Don Quichotte , lehelö-c hogy 
a’ király saját alattvalóit gályákon evezni kényszerítse

„Jaj uram ! — viszonzá a’ csatlós — ezek az em
berek bűneikért vannak arra kárhoztatva/4

„De csakugyan nem önként mennek oda ?’4
„Nem biz azok.44
„Kiég; tudom én is mit parancsol nemes hivatá

som.44
Ezzel Don Quichotte előugrat, egész udvarisággal 

megkéri a’ vezetőket: miért viszik e’ szerencsétleneket 
illy képen ?

Az egyik lovas megilletödven Don Quichotte em
beriségén, imígy felelt: „Nálunk van ugyan e’ nyomorul
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tak’ mindegyikének írolt ítélete , de nem lehet, idő sincs 
azt végig olvasni. Ha uraságod nem restelli, magoktól 
is vehet értesítést; különben is szeretnek mesterségeikről 
fecsegni, és semmit sem óhajtanak jobban, mint ön
höz hasonló úri embernek hazudozni.44 Ez engedmény 
mellett, mellyre ugyan szabadsága leendett hősünknek, 
ha nem adatott volna is , közeledett a’ gálya-rabokhoz, és 
mindjárt megkérdezte a’ legelsőt: „micsoda vétekért megy 
gályára ?“

„Hja! édes uram, semmi másért, minthogy szerel
mes voltam.“

„Csupán azért? viszonzá Don Quicholte; oh! ha a' 
szerelmeseket így büntetik: nekem régolta eveznem kel
lett volna már.“

„Elhiszem — feleié a’ gálya-rab — hanem szerel
münk közt nagyobb a’ különbség talán mint ön képzeli. 
En szerelmes voltam az aranyleli erszénybe, mellyel véli 
fösvény zárva tartott; elragadtam szerelmem tárgyát, ’s 
vele elfutottam ; szerettem pedig annyira, hogy csak 
erőszak után tudtam tőle megválni. Az igazság ügyembe 
avatkozott, hátamra száz korbácsot, magamat három évi 
gálya-rabságra ítélvén.“

„Hát te barátom ?“ kérdő Don Quicholte a’ máso
dikat , ki lesütött fővel és bűnbánó képpel ballagott.

„Uram ! — felelte az — ón azért megyek gályára , 
mert felette őszinte voltam.“

„Hogy-hogy? felette őszinte? Hiszen az őszinteség 
olly erény , mellyel minden becsületes ember tisztelni 
tartozik.44

„És mégis, a’ mai bírák nem szégyenük azt meg
büntetni ; ugyanis nehány eltévedt marhát tudakoztak tő
lem , a’ legbccstelenebb kérdéseket intézvén hozzám go
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romba fenyegetések mellett. Én őszintén megmondtam 
nekiek, hogy a’ mezőn egy tébolygó csordára akadtam , 
és mivel a’ pásztori éleihez kedvem szottyant, össze
hajtottam. Ezen egyszerű nyílt szívű vallomás kétszáz 
korbácsba és hal évi gálya-rabságba került nekem.“

Don Quichotte megkérdezte a’ harmadikat, ki egész 
vidámon válaszolta : „Uram 1 én azért vagyok itt, mert 
nem volt tíz aranyom/4

„Én buszai adnék, hogy innen megszabadítsalak.44 
„Úgy tesz kegyed, mint az az ember, ki a’ gyer

mek megkeresztelése után Ígérkezik kereszt apának. Ha 
perem folyamata alatt nehány darab aranyat ereszthetek 
vala a’ vádló zsebébe és a’ biró iró asztalára : most 
nem volnék itt, hanem Toledó valamellyik csapszékében 
hejje-hujjáznék. Azonban Isten segedelmével sokat ki 
lehel állni.44

Társa egy öreg ember volt, kinek szakálla köldö
kéig élt, és Don Quichotte kérdésére könnyekkel felelt, 
az utána jövő mondá helyette :

„Ezen liszleletes aggastyán azért megy gályára , 
mert a’ szerelők édes bajain könnyített, kézbesítvén egy
másnak kis levélkéikét, és légyottokat eszközölvén; 
azzal is vádolták még, hogy szerelmi italokat készített 
és kuruzslásba elegyedett volna.4*

„Ez utolsó cikken kívül — mondá Don Quichotte — 
semmi hibát sem találok az öregben , sőt dicsérem gon
dos ügyeimét, mit a’ hű szerelmesek iránt mutatott, mert 
az igen kényes hivatal, és csak tapasztalásokban bölcs , 
ügyesen eljárni képes emberekre bizhaló. Nekem is 
»»eg vannak arról saját eszméim, mellyeket a’ kormány
nál közölni fogok. Hanem nem bocsájthatoin meg az 
üregnek a’ szerelmi ital készítést és a’ kuruzslást; ám
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bár azt hiszem, hogy a’ szerelemben más italra és ku- 
ruzslásra szükség nincs, mint szeretetre méltónak lenni.“ 

„Helyesen mondja uram ! ha boszorkány voltam vol
na : bizonyosan megtudtam vala magamnak jósolni e’ mai 
utamat. A’ többit illetőleg; nem tagadom, szünleleni vá
gyam volt, hogy az egész világ összeházasodjék, béké
ben, jó barátságban együtt éljen; és én mind ebben csak 
dicséretest látok ; mégis , mert az említett vágyam volt, 
gályákra küldenek, tekintetbe nem vevőn vénségemel, és 
húgy szorúlatomat , melly miatt sokat szenvedek.14 Ezt 
mondván, sírni kezdett, és az elérzékenyedett Sancho a- 
larnizsnát nyújtott neki.

Don Quicholte folytatta kérdéseit. A' következő 
gálya-rab nevelve imígy felelt: „Én csekélység miatt 
vagyok itt, melly a’ családban történt. Együtt lakiam 
két unoka és két más rokon-húgaimmal ; mind a’ négy 
szép liatal leány volt, esténkint idő töltésül minden félét 
össze játszottunk. A’ házban csak ölen laktunk. Egy 
szép reggel, nem tudom micsodából történt, kilencen 
ébredtünk fel. Ebből nagy lármát ütöttek; nekem sem 
pénzem, sem pártfogóm: tehát hat évig gályára megyek. 
Hanem istennek hála, fiatal egésséges vagyok, és az em
ber mindenütt találhat életmódot.“

Utána egy körülbelül 30 éves, kandzsalsága dacára 
meglehetős .szép alakú ember ballagott, ki a’ többieknél 
gondosabban volt megláncolva; lábán erős lánc, melly 
testét körül kígyózla, kél nyak-vasai egyike e’ láncot, 
másika két— a‘ derékig nyúló — vasrúdakat tartott, 
mellyekhez kezei voltak lakatolva ollyképen, hogy ke
zeit szájához nem vihette , sem fejét a' markáig nem vi
hette. Don Quicholte okát kérdezte e' rendkívüli meg- 
láncollatásnak. ,,Ez a’ nyomorult — felelte az egyik őr 
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— bünösebb maga mint a’ többiek öszesen; e’ mellett 
ollyan ügyes , ravasz és vakmerő , hogy még így is szö
késétől tartunk.“

„Mi az oka , viszonzá Don Quichotte , hogy any- 
nyi bűneiért is csak gályára Ítéltetett ?“

„Tíz évi gálya-rabság — mondá a’ biztos — a’ pol
gári halált hely pótolja. Nevéről ismernie kell önnek, 
ő a’ híres Giiiés (le Passavtonle, mellék névvel: Gine- 
zille de Parapilla.“

„Comisarius uram ! — szóla ekkor a’ gálya-rab — 
ne csúfoljuk ki , kérem , a’ szegény legényt. — Minek 
emlegetni valakinek a’ csúf nevét ? Kegyed könnyen be
szél , mert én nem merem a’ kegyedét megmondani. 
Lovag uram pedig, ha valamicskével akar bennünket 
megajándokozni , adja ide szaporán , és ne vesztegesse 
az időt történeteink hallgatásával. Ha akarja, az enyi- 
mel megolvashalja , mert írásba tettem , és merem mon
dani , hogy felér sok mai románnal.“

„Be van-e végezve ?* ‘ kérdé Don Quichotte.
„Hogy a’ manóban volna ? hiszen még hál’ isten

nek életben vagyok ; hanem születésemtől utóbbi gálya
rabságomig szól.44

,,Hát nem ez az első ?“
„Dehogy az; négy ízben szolgáltam én már eő ca- 

tholicus íölségél mint gálya-rab. Nem is igen bánom , 
hogy ismét oda kell mennem, mert igazán csak ott ta
nulhatja meg az ember: miképen mciílsen ön magából 
élvezetet; van elég ideje eszmeit rendbeszedni, íini, 
olvasni/4

„Úgy látszik : kelméd nem lökkel ütött ember ?“ 
„Bár a’ lettem volna , most semmi bajom sincs.44 
„Elég — mondá Don Quicbotte emelt hangon, — a’ 

9 
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hallottakból meggyőződtem, atyámfiai, hogy ámbár hibái
tok fegyelméből mentek gályára : de nem önként és nem 
jó kedvelőkből mentek ti oda. Különben is tudva levő 
dolog , hogy a’ pénzhiány, a’ csupa gyanú , a’ bírák 
szeszélye vagy ostobasága elég ok arra , hogy az ártatlan
ság elitéltessék. E’ körülmények érett megfontolása után 
nem lehet, hogy ne teljesítsem a’ lovag-kalandorság első 
parancsát, és ez: az elnyomottakat oltalmazni. — Hanem 
a' józan okosság azt tanácsolja : mielőtt erőszakhoz 
nyúlnánk, megkísértenünk kell a’ békés útat. Szeren
csém van tehát a’ biztos és őr urakat szépen megkérni, 
hogy szíveskedjenek e’ szerencsétlenek bilincseit meg
oldani , és őket békével elbocsátani. Isten és a’ termé
szet szabadoknak alkotta őket , és a’ világon senkinek 
sincs joga e’ szabadságol megtámadni. Ezek a’ boldog
talan emberek önöket sohasem bántották ; illő-e , hogy 
önök idegen boszúnak legyenek eszközei ? hagyjuk a’ 
mindenhatónak az emberiségtől elválaszlhallan gyönge- 
ségek büntetése gondját. Megújítom tehát szíves kéré
semet a’ tisztelettel, mellyel önök iránt köteles vagyok. 
Örömmel nyilatkoztatom hálás köszönetéin, ha kérésem 
megadandják , ha rneglagadandják, uraim ! sajnálni fogom, 
hogy kényszerítve leszek önöket arra erőltetni/4

,,Komédiának megjárja — feleié a' biztos kacagva — 
kivált illy hideg vérrel tudva eljátszani. telkemre ! kü
lönös : azt kívánni, hogy a’ gálya-rabokat eresszük szél
nek. Menjen az úr a’ maga utján tovább , míg jól van 
dolga ; azt a' borbély-lányért pedig igazítsa meg a’ le
jén , és ne keresse a’ marhának szarva közt a’ lölgyil.44

,,Marha vagy te! kutya disznó gazember!44 rival- 
koda rá Don Quicholte, és egy dárda döféssel földre 
teríti a’ biztost puskástól együtt. A’ pandúrok bámulva 
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kardot húznak , és hősünket megtámadják. De a' gálya
rabok az alkalmat használva, bilincseiket feltörik. Az. 
őrök foglyaikat féken tartani , és magukat Don Quichotte 
ellen védeni nem bírtak elegendő karral. I’assamonte, 
kit Sancho segített bilincseiből menekülni, első szabadéit 
ki, és a’ leteremtett biztosra ugorván, kardját, piszto
lyát elragadja ; azután a’ pandúrokat egyenkint lefegy- 
verzi, megszalasztja , szélkergeti, inelly munkájában a’ 
többi gálya-rabok kő-zápora nem kis szolgálatot tett.

A’ győzelem teljes volt; de Sancho nem örült an
nak , sőt urához e képen szólt : „A’ futamodók bizonyo
san panaszt tesznek a' szent Hermandád előtt : tehát leg
okosabb lesz a’ szomszéd hegységbe vonulnunk/4 Don 
Quichotte agyában más terv főtt. Összegyűjtött minden 
gálya-rabokat, kik az egy ingbe hagyott biztost foszto
gatták. Hősünk karikába állítván őket, méltóságos tekin
tettel mondá nekik : ,,Uraim ! a’ hála minden jó születésű 
ember elölt liszteleles erény. Látták önök , hogy értük 
mit tettein : tehát nem kétlem , hogy kedvemért bizonyos 
dolgot örömest teljesíteni fognak. Kívánságom pedig 
az: bilincseiket, mellyektöl megszabadnám önöket, tes
sék magukra fölvenni, és illy alakban Tobozó városába 
elballagni , hódolatot teendők Dulcinea eő asszonysága 
előtt; megmondván nekie, hogy szépsége rabszolgája , 
a’ gyász alakú lovag, kegyébe ajánlja magát, és meg- 
beszelendik önök igéről igére : mikepen törtem szél rab
láncaikat; aztán mehetnek a1 merre tetszik

„Lovag úr ! szabadító urunk ! — feleli mindnyája 
nevében Ginés di Passamonle. — A mit ön kíván tő
lünk, nem okos dolog; mert lm mi így együtt, járt 
utakon ballagunk : kétszer kettő négy , hogy elfogat 
bennünket a’ szent Hermandád, kitől megszökhetni csak

9» 
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úgy reményijük, ha szétoszlunk és elrejlőzködünk. — 
Kérjük tehát nagyságos uraságodal, szíveskedjék tobozéi 
követségünket Dulcinea eö asszonyságához fölcserélni 
bizonyos számú üdvöz légy Máriával , mellyekel inon- 
dandnánk , hogy Isten segítse azt a’ szép asszonyt 
minden szándékában. Imádságainkat pontosan teljesíteni!— 
jük, mert az mindenkor és mindenütt megeshetik ; de 
azt képzelni , hogy mi Egyiptom sötétségébe, azaz : 
börtöneinkbe vissza térjünk, szintolly képtelen, mint e’ 
szilfáról itt körlvélyt rázni.“

„Teringellél 1 — kiáltá Don Quichotte haraggal — 
kend Ginesille de l’arapilla , kend gaz kuraíi, kend maga 
fog elmenni gyönyörű láncaiban, kend, ki még felesel.“

Passamonte nem volt türelmes ember, egyet intett 
társainak , és azok félrevonulván , olly közáport zúdítot
tak Don Quicholte felé , hogy paizsa alatt sem vala bá
torságban. Rozinante egy helyben megállt mint a’ Sión 
hegye. Sancho szamara’ halamögé bujt. A’ szerencsét
len lovag találva lön, és lebukott. A’ pillanatban neki 
estek a’ gálya-rabok, letépték léjéről a’ borbély-tányért, 
és irgalmatlanul lejbeverték vele ; aztán a’ földön meg
hurcolták , és lehúzták felső kabátját, mellyel páncéla 
fölött viselt. Még saruit , nadrágját is lehúzták volna, 
de abban nem boldogullak a' vas kapcsozatok miatt. 
Sancho a’ veszélyből szűre hijjával menekült meg. A’ 
martalékon megosztozott gálya-rabok szélugrottak, job
ban szívükön hordván a’ szent Hermandád elöli meg
szökés , mint a’ tobozéi út gondját. Don Quicholte és 
Rozinante egymás mellett feküdlek a’ földön , Sancho 
gugzsolva reszketett szamara alatt, melly a’ fejét nagy 
szomorúságában lesütötte, és füleit néha megrázta, még 
mindig a’ kövek fütlyölését vélvén hallani.
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XXIII.

Hőseink rendkívüli eseményei Sierra Morénában

Don Quichotte látván minő jutalma lön jótéteinek 
mondá : „Sancho! igaz mondás, hogy az ember semmit 
sem nyer a’ gonoszok barátságával. Szavadra kelleti 
volna hallgatnom. Ezután okosabb leszek ; a’ maga ká
rán tanul az ember.“

„Már nagysád, ugy-e ? nagysád akkor tanul, és 
akkor lesz okosabb, mikor én török. De ha igazán 
bánja, hogy szavamra nem hallgatott, hallgasson most. 
Azt mondom, hogy pusztuljunk innen , mert mondtam 
már egyszer, hogy nagysádnak minden kalandorsága 
mellett sem tanácsos packázni a’ szent Hermandáddal. 
Nem ad az egy fapoltrát a’ világ minden kóbor vité
zeiért ; én meg már mintha a’ hátamon érezném kor- 
bácsát.“

„Szegény Sanchom ! te született gyáva vagy ; de 
hogy valaha nyakassággal ne vádolj, kivánatodra állok ; 
csakhogy életed napjaiban , még halálod óráján se — 
és e’ föltételt jól megtartsd,—jusson eszedbe azt mon
dani, hogy a1 félelemnek legkisebb érzete miatt távoz
tam el. Ha azt mondod, Sancho, hazudtál, hazudsz és 
hazudni fogsz. Csak a’ csupa gyanú, hogy illyesmi meg- 
lordulhatand agyadban , elég ok volna nekem arra , hogy 
bevárjam, hogy megvívjak nem csak egy szent Her
mandáddal , melly elölted annyira rettenetes, hanem iz- 
r«el 12 törzsökéinek minden szent Hermandádjaival, és 
a’ hét Maccabeusokkal, Castorral ’s Polluxal, és min
denekkel , kikel a’ világ testvérekül felmutathat/4
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„Uram ! visszavonulni : nem teszi megfutamodni; 
valamint készakarva haszontalan veszélynek kitenni ma
gát , nem okos dolog. A’ bölcs ember nem veszélyez
tet mindent egyszerre, és ma megóvja magát a’ hol
napért. Ámbár együgyű paraszt vagyok : de azért tu
dom mit neveznek józan észnek, és az én tökfejem úgy 
vélekedik, hogy nagysád igen nagyon bölcsen cselek
szik , ha Rozinanlera felül, és aló utánam : illa berek 
nád a’ kert!“

Don Quicholte felelet nélkül engcdehneskedék. San
cho szamarán elöl ballagva, Sierra Moréna hegyeinek 
tartott, azon tervvel, hogy olt nehány napig meghúz
zák magukat. Csatlósunknak nagy vigasságára az éle
lem tarisznya, mintegy csoda által , kikerülte a’ gálya
rabok kém szemeit ; élelem dolgában tehát nem volt fo
gyatkozás , annálfogva jól benyomultak a’ hegyek közé , 
és csak késő este állapodtak meg. Egy szikla tövében 
magos cserfák alatt leheveredtek. De az üldöző sors 
ugyan e’ helyre vezette Ginés de Passamontot is , a’ híres 
zsiványt, kit Don Quicholte a’ gálya-rabságtól megmen
tett , és a’ kinek szinte okai voltak a1 szent Hermandá- 
dot kerülni. Passamont hőseinket, mély álomba merül- 
véket lepte meg ; és mert a’ háládatosság nem igen tar
tozott gyakorlati erényei közé, minden lelki mardosás 
nélkül elcsente Sancho szamarát, mellyet Rozinantenál 
többre becsült. Alig kezdett a’ hajnal hasadni, midőn 
a’ csatlós fölébredvén, észrevette, hogy oda a’ szamár, 
és tüstént elkezdett jajveszékelni : ,,()h életem hűséges 
pajtása ! — zokogó — szemein fénye , szívem szerelme , 
le ! ki házamban születtél, szemeim előtt nőttél fel , és 
kis csikó korodban annyi gyöngéd gondjaim tárgya vol
tál : nem látjuk hát többé egymást 1 oda, örökre oda 
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vagy ! Hogy térek már vissza hajlékomba , hol együtt 
éldegéltünk? hogy merek megjelenni feleségein előtt, 
kinek kedvence voltál ? gyermekeim elölt, kiknek öröme 
voltál ? szomszédaim elölt, kiknek te reád mindig fájt 
a’ foguk7 Oh szamaram, édes szamaram ! Nélküled 
nincs előttem becse az életnek I llogy is volna ! hiszen 
te tápláltál bennünk, naponként 26 maravédil keresvén, 
melly csaknem minden házi költségemre elég volt. Jaj 
nekem ! nincs nekem többé szükségem semmire , ha le 
oda vagy , én is meghalok !“

Don Quichotte, kit Sancho ordítása álmából fölveri, 
vigasztalni kezdte, szép erkölcsi beszédet tartván elölte 
az élet baleseteiről ; de mind addig nem sikerült Sancho 
könnyeit megállítani, míg meg nem ígérte, hogy öt da
rab szamarából hármat neki ajándékoz. A’ zokogó 
csatlós megköszönte ura jóságát, aztán szomorúan meg
indult utána gyalog, nyakába akasztván az élelemtarisz
nyát , melly mind eddig szerencsésen megmenekült, és 
abból nagy sohajlozások közt egy-egy darab kenyeret 
elö-elö rántott. Don Quichotle egy hegyszorosnak tar
tott , és a’ hegyek közé mindinkább-inkább benyomúlt; 
gyönyörködvén a’ környező kősziklák sivatagában ; em
lékében fölkereste a’ lovag-kalandorok hasonló magá
nyokba™ kalandjait. Egyszer csak azt látja Sancho , 
hogy ura, dárdájával egy penészes útitáskát piszkál, 
melly az út közepén hevert, tüstént ott termett segí
teni , és minden lakatos nélkül a’ táska elrongyolloll ol
dalán kihúzott négy darab hollandiai gyolcsinget, és 
egyéb finom vászonnemül, meg egy behajtogatott zseb
kendőt, mellyböl jókora rakás arany pénz csillogott felé. 
„Áldott legyen Istennek szent neve — kiállá a’ neki örült 
csatlós — ime valahara egy szereltemre való kaland !“ 
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E’ szavak után meg sem olvasván a’ talált pénzt, újra 
szemügy alá vette az útitáskát ; de egyebet nem talált , 
mint egy gazdagon kivart tárcát, mellyel Don Quicholte 
megtartott magának , Sanchonak hagyván az aranyokat , 
ki nem késett urának kezet csókolni, ’s a’ sárga csikó
kat zsebre rakta.

,,Barátom ! — monda bősünk — e’ holmi bizonyosan 
valami szerencsétlen utasé volt, kit rablók gyikolhal— 
tak meg.44

„Nem hiszem ; — feleié Sancho — a’ rablók nem 
hagyták volna itt a’ szép sárga csikókat, a’ mellyek most 
zsebemben pihennek.“

,,Igazad van ; nem tudom megrejteni a’ dolgot, ha 
csak a’ tárca útba nem igazít/4 — Felnyitotta, ’s a’ követ
kező rímeket találta benne, mellyeket Sanchonak fel
olvasott :

Hűségre szüksége van a’ szerelemnek ;
Hűségnek szüksége van a’ reménységre.

Oh Phyllis ! reménye nincsen kebelemnek:
Mégis örök az én szerelmem hűsége.

Ha egykor... — ah! bocsásd meg szívein álmait —
Ha mégis megszánnád hő lángom kínait !

Nem ! nem ! szerelmesed szerény félénksége 
Annyi boldogságért könyörögni sem mer.

Csak tűrd : hogy szeretlek ; és keblem ínsége
Nem bubánál nekem , hanem öröm tenger.

„Ebből nem leszünk okosabbak — monda Don Qui- 
chotte — hanem a’ versek nem egészen rosszak.44

„Hát a’ vers-faragáshoz is ért nagysád ?k‘ kérdé 
Sancho.

„Jobban mint hinnéd, barátom. Majd elhiszed ak
kor , ha kezedbe adok egy versben írt levelet Dulcineá- 
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•hoz. Az őskor lovagai mind költők és zenészek voltak. 
Csak a’ szerelem adhatja e’ tehetségeket 44

„Mégis nézzen szét nagysád abban a’ tárcában : 
nem volna-e még valami más benne.44 Don Quichotte 
tovább levelezett.

„Itt próza van — mondá — azt hiszem szerelmes 
levél.“

Ugyan kérem alássan — monda Sancho jó ked
vében _ olvassa el nagysád, teljes életemben mindig 
szerettem a’ szerelmes leveleket.“

Don Quichotte olvasott:
„Nincs mitől tartanod; hamarább hallod halálom 

hírét, mint panasz-szavam. Hitszege ! hitvány kincs- 
szomjnak feláldozád szerelmem, esküd és legszentebb 
kötelességeidet. Azt hittem hogy te benned minden e- 
rény, minden tökély egyesülve van, és most tudom , 
hogy te csak egy szép nő vagy. Légy boldog ; bár fér
jed hűtlenségeit soha meg ne ismerd ! és bár meg ne 
bánd soha szivednek annyira méltatlan választását!

Engem boldogtalanná teltél örökre ; imádkozni fo
gok nyugalmadért.44

„A’ levélből sem tudunk meg többet mint a’ ver
sekből;44 mondá Don Quichotte. Azután tovább levelez
vén több költeményeket, és szerelmi cédulákat talált, 
mellyek tömve voltak panaszos szemrehányásokkal. Ez 
alatt Sancho még egyszer megkutatta a szeredét, össze 
tapogatván annak zege-zugát és ráncait, elannyira fel- 
étvágyolta a’ száz darab > arany. Fájdalom ! semmi e- 
gyébre nem akadt, hanem zsebere tapintván,, gazdag 
jutalmát érezte abban a’ kapott ütlegeknek, a csárdái 
kényelmetlen éjjelnek, a’ Fiérábras balzsamnak, a’ 
lepedősdinek, és még elveszett szamarának is. Hanem 
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a’ gyász alakú lovag inog mindig az útitáska gazdájáról 
álmodozott, és a’ levél-, versek-, aranyok-, linóm 
gyolcs-ruhából azt következtette, hogy az valami sze
relmes ifjú úr, kit hölgye hűtlensége kétségbe ejtett. 
De e’ rideg magányban kitől kaphatni értesítést! hanem
ha magától a’ szenvedő szerelmestől. Épen indulóba 
volt a’ hegyeket összejárni : midőn a’ hegy ormon egy 
emberi alakot vett észre, ki zerge könnyűséggel ugrált 
szikláról sziklára. Az embernek öltözete rongyos vala , 
barkója fekete, tömött, kószált hosszú haja arcára 
omlott; nadrágja, melly bársonynak látszott, csupa 
rongy volt; lábai, lábszárai meztelenek. Sebes futása da
cára is megjegyezte Don Quicholte mind ezeket, és 
gondolván, hogy annak kell a’ levéltárca birtokosának 
lenni, egyszeribe utána nyargal vala, ha Rozinante, ki
nek a' legjobb úton sem volt kedve a’ sebes kocogáshoz, 
nem vonakodott volna kereszlűlkasúl mászkálni a’ kőszik
lákon. Csatlósának parancsoló tehát hogy fusson azon 
ember után , hanem Sancho világosan megmondta , hogy 
tapodtat sem mehet, mert ha ura nincs vele: a’ félelem 
(termeszti meg. ,,Különben is — tévé hozzá — miért kell 
olly nagyon hajhászni a’ szereda gazdáját, tán azért 
hogy visszaadjuk az arany tallérokat? én nem látom ál
tal miért kell azzal sietni/4

E’ pillanatban forráshoz értek, mellynek partján 
döglött öszvér hevert, hollóktól félig élévé, még meg
volt a’ nyereg és zabla. Egy öreg pásztor a’ hegytetőn 
fütyülte össze kecskéit. Don Quicholte meglátván ölet, 
magához szállította. Az öreg pásztor lejött.

„Fogadni mernék — mondá a’ mint megérkezett — 
hogy azt kérdezi kelmed : miért hever itt ez az öszvér ? 
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Ez elölt hat hónappal döglött meg. Kelmédnek találkoz
nia kellett gazdájával.“

„Nem — felelt Don Quichotle — csupán egy útitáskái 
leltünk közel ide az út közepén.“

„Rég’ láttam én már azt, mondá a’ kecskés , de a’ 
nagy világért sem nyúltam volna hozzá, félvén hogy tol— 
vajság gyanújába esem. Mert, uram, az ördög nagyobb 
mester mint mi, és ollyat is besúgna a’ mi nem igaz.44

„Én is csak azt gondoltam — szakaszlá félbe Sancho 
— mikor azt az útitáskát megláttam, és azért kerültem ki 
száz lépésnyire; még most is ott van la, hadd vesszen 
olt; én nem szeretném a’ lábom megütni a’ más ringy- 
rongyáért.44

Jó ember — mondá Don Quichotte — ismeri-e kend 
a’ tulajdonosi ?* 4

„Uram ! — feleié az öreg pásztor — mind a’ mit 
tudok ennyiből áll: ezelőtt mintegy hat hónappal egy- 
szép fiatal ember ezen az öszvéren érkezeti meg egy ide 
három mérlföldnyire fekvő juhász-tanyára; hálán azon 
útitáska függött, mellyet kelmétek száz lépésnyire kike
rültek. Legelső kérdése is az volt: mellyik a’ legkietle
nebb hely itt a’ hegyek közt? Mi ide mulattunk, a’ hol 
most vagyunk. Az ifjú úr tüstént megsarkatyúzta öszvé
rét , és e’ sziklák közzé vonult elölünk. Néhány nappal 
később egy pásztor találkozott vele szerencsétlenségére; 
mert az ifjú úr szól sem szólva egyenesen megtámadta , 
leütötte, aztán a1 leher-hordó szamárhoz futott , és min
den kenyerünket, sajtunkat kirabolta, és hihetlen gyor
sasággal a’ sziklák közzé vitte. Ekkor összeverekedtünk 
mi is, és két egész nap kerestük az ifjú ural; végre 
megtaláltuk egy cserfa odúban. A’ gúnyája csupa rongy 
volt, képét a’ nap elsütötte, alig ismertünk rá. Csőn- 



140

(lesen előliünk ballagott, és köszöni; aztán mondta, hogy 
ne ütközzünk meg állapotán, mert ő számos vétkeiért 
penitenliát tart. Nevét kérdeztük; ö lesütötte szemeit, és 
nem felelt. Aztán arra kértük, hogy jelelje ki a’ helyet, 
a’ hová eleséget hordjunk számára, vagy ha tetszik 
neki, jöjjön a’ tanyánkra, és ne tegyen erőszakot mint 
a’ napokban. Megköszönte, és bocsánatot kért tőlünk, 
Ígérte hogy jövendőben csak Isten nevében kér tőlünk 
kenyeret, és senkinek sem tesz legkisebb rosszal. Még 
azt telte hozzá, hogy lakhelyét ki nem jelölheti, mert 
azzal nem bir , és ö ott hál, a’ hol az éjj meglepi. E’ 
szavak után sírni kezdett; és mi is, mert azon ifjú úr
nak jó képe van. Valami nagy bajának kell neki lenni , 
és mostani állapotához mérve az elöbbenit, a’ rnellyben 
megláttuk ötét , a’ pogánynak is megesnék rajta a’ szí
ve. A’ mint vigasztalni akartuk együgyű parasztos okos
kodásainkkal , egyszerre megváltozók ábrázolja, földre 
suté szemeit, ajkait összeszorítá, szemöldökeit össze
húzta , és egyik pajtásunkra dühösen rárohant, és ha mi 
ott nem vagyunk , minden bizonnyal agyon ütötte volna. 
Kezeink közt hánykolódva mindig ezt kiabálta: „Hah ! 
gaz Fernandó ! meglakolsz istentelen hitszegésedért, ki- 
szakgatom szívedet, rnellyben tettetés, csalárdság és 
minden bűnök lakoznak.44 És több e’féle szemrehányá
sokat ejtett ki ezen Fernandó ellen. Végre útnak eresz
tettük ötét, és gyorsan e’ sziklák közzé futott, hol 
ötét beérni lehellen.

Mind ebből, édes uram, mi azt okoskodtak ki, hogy 
ezen boldogtalan ifjú ember néha-néha őrjöng, minek 
oka lehet azon bánialom, mellyet valami Fernandó nevű 
embertől kapott. És ezen okoskodás annyival inkább 
megállhat, mert azóta el-el jött hozzánk ennivalóért; né
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ha kérelem, néha pedig erőszakra kelt a’ dolog. Ha 
rósz órájában van: kínálhatják ölet akármivel , akkor 
csak verekszik. Máskor szelíden, szépen könyörög egy 
falat kenyérért, megköszöni, sír, és tovább megy. Már 
tegnap ölödmagammal arra határoztuk magunkat, hogy 
felkeressük és elvisszük Almodavarba , melly ide 8 mért- 
földnyire fekszik , és ha lehel kigyógyíllatjuk: vagy csa
ládját kutatjuk ki, hogy viselje gondját szegénynek. Eny- 
nyiből áll a’ mit róla tudok.“

Don Quicholte , ki az előadást bámulva és érdekkel 
hallgatta , megköszönte az öreg pásztornak, és arra ha
tározta magát, hogy a’ felkeresésben ő is részt veend.

De a’ történet még kímélte ölet e’ fáradságtól. A’ 
pillanatban meglátták az ifjú embert, ki rongyos ruhá
ban. némelly szavakat mormogva, feléjük ballagott.

Halkai közeledett , és gyönge rekedi hangon jó na
pol mondott. Don Quicholle tüstént leugrott lováról, és 
barátságosan megölelte az ifjút, ki a' jelenétén megüt
közvén kél lépést hátrált; majd két kezét a’ lovag vállai— 
ra lévén , mély figyelemmel vizsgálta ölet. Hosszú hall
gatás után e’ szavakra fakadt:

XXIV.

.4' sierra morénál kaland folytatása,,

„Iram ! nem ismerem ugyan önt, de iiánlam mu
latott barátsága nagyon jel esik. Szomoiu állapotom 
•án sohasem engedi hálámat bebizonyítanom, de azt élez
nem nem gátolja.“

„Örömmel áldoznám fel életemet viszonzá a1 lo
vag — hogy önnek bajait orvosoljam, de ha nem lehel 
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azokat enyhíteni, legalább szánni akarom, és megosztani 
is. Tudja ön , hogy a’ részvét könnyei balzsam csöppek 
a’ fájdalom sebére; méltóztassék tehát nekem nyilatkoz
ni , annak nevében kérem önt , ki ön elölt a’ legked
vesebb lény, és esküszöm a’ lovagiság rendére, melly- 
nek bár méltatlan tagja vagyok, hogy érzelmeim meg
érdemlik önnek bizalmát.“

Míg lovagunk beszélt: az ifjú ember végig nézett 
rajta tetőtől talpig , és monda : „Az Istenre kérem , ad
jon ön előbb valami ennivalót, aztán engedni logok kí
vánságának a’ mennyiben tehetem.“

Sancho és az öreg juhász tüstént megkínálták ta
risznyájuk tartalmával. Az ifjú mohon hozzá kapott, két 
kézzel tömvén szájába a’ kenyeret, és nyughallan vad 
tekintetei szórt maga körül. Végezvén ebédét, némán 
jelt adott, hogy menjenek utána; és ö elől ment egy 
magas szikláktól környezett völgybe. Ott hallgatást aján
lott titokteljes jelek állal, ajkára tevén ujját, és min
den léié tekinlgelvén , mintha attól félne hogy valaki 
meglátja; azután leült a’ gyepre a' szikla tövében, helyet 
mutatott ki mindenkinek , egy darabig behunyta szemeit , 
hogy gondolatait rendbe szedje , és így kezdő beszédil :

„Nem bánom, elmondom önöknek balesetemet, csak
hogy Ígérjék meg, hogy előadásomban meg nem liábo- 
rítnak. Érzem , hogy ha csak egyszer is megszakaszta- 
nak önök beszédemben : nem vagyok képes annak fona
lát újra megtalálni és összekötni?4

E’ szavakra Don Quichotte visszaemlékezett San
cho meséjére, mellyet az sem tudott bevégezni. Társai 
és önnevében megígérte tehát, hogy a' beszédet félbe 
nem szakaszolják. Az ifjú e képen szellőit:

..Nevem Cardenio, születésem helye Andalusiának 
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egy nagy városa, családom gazdag; a’ szerencsének ezen 
előnyei mellett is szánandó vagyok. Ugyan azon város
ban egy ifjú hölgy élt, kire az ég pazar kézzel szórta 
ajándékait; az ember nem tudta: szellemét-e vagy testi 
szépségét imádja Lucindának. 0 szinlolly nemes szüle
tésű , és szinlolly gazdag volt mint én; de olly álhata- 
los mint én, nem volt. Bár nálam boldogabb lenne! 
Szerettem, imádtam Lucindát gyermekségem óta. A'gyer
mek Lucinda szinte szereteti engem évei őszinteségében. 
Szüléink sem gátolták növekedő hajlamainkat, mert ab
ban, bár nem szóltak róla, jövendőben összeillő házassá
got láttak.

Azonba , mikor Lucinda 15 évet ért, attya köteles
nek érzette magát, hogy leányának megtiltsa látogatásai
mat. Oh hány levelet, hány cédulát nem írtunk mi egy
másnak ! hány költeményt, románzot nem küldtem én Lu
cindának! Szerelmünk ez által csak nőtt. Szívem, inelly 
hölgyem szemei előtt a’ tisztelet érzelmében félénkült el , 
távol tőle merészebb lön; toliam nem félt leírni azt, 
niil ajkam csak remegve birt kimondani; és Lucinda 
bátorságot vön ollyanokat írni, mikről azelőtt előttem 
sohasem szólt.

Végre nem lévén képes nélküle élni, életem sorsát 
elhatározni akartam; saját magam mentem el Lucinda 
attyához , és leányát megkértem. Nyájasan fogadott az , 
és válaszúi adá , hogy e*  nász mind a’ két házastársnak 
becsületére válik’: „hanem — tévé hozzá — önnek attya van, 
kiről tudni akarom, ha tudtával történik-e a’ dolog ? 
mert leányom addig menye nem lehet , míg az iránt 
akaratát nem nyilvánítja.1’ E’ választ méltányosnak ta
láltam, jóságát megköszönve, atyámhoz siettem, azon 
kérelemmel, hogy boldogságomra legye meg a1 lépést.



144

Szobájába érkezvén, kezében levelet találtam, ’s 
időt sem engedve szótanom , monda : „Cardenio ! e’ le
vélben Richard herceg léged érdeklő ajánlatát fogod ol
vasni/4

Richard herceg — a’ mint tudják önök — Spanyol grand, 
kinek uradalmai Andalusiában feküsznek. Levelében atyám
tól engem kért házához, hogy idősb fiának társalkodója, 
barátja legyek; Ígérvén hogy hitelét, tekintélyét előme
netelemre , szerencsémre fogja használni. E’ mellett ba
rátságáról egyelőre olly őszintén hízelgő, ’s a’ rendes 
pártfogók hangulatához annyira nem hasonló nyelven biz
tosított, hogy mintegy kötelességül érzettem magamban a’ 
herceghez elmenni, legalább hálámat nyilvánítandó. — 
„Cardenio! — monda atyám—két nap múlva elfogsz ú- 
tazni; reményiem hogy magad-viselele méltó leend a’ 
herceg választására.44 — Ellent mondani nem bátorkodtam; 
még azon este beszéltem Lucindával ablakában. Másnap 
attyát értesítettem a1 történtekről, és kertem, hogy míg 
a' hercegtől megtérek, a’ mi soká nem maradhat, mél- 
lóztatnék leánya iránt nem rendelkezni. Megígérte; Lu- 
cinda megesküdt, hogy szerelme másé nem, csak az e- 
nyim fog lenni; könnyek közt búcsúztam el.

Megérkeztem Richard herceghez, ki engem atyai 
jósággal fogadott. Öregebb fia mindjárt nyilvánította irán
tam tiszteletét és barátságát, hanem Fernandó, az ifjúb
bik, egy szereidre méltó kellemes ifjú, még bányánál 
is jobban megszeretett, teljes bizalmával megajándéko
zott , s legjobb barátjának vallott. Szívein nem késett 
az övével találkozni; gyöngéd részvéttel hallgattam bi
zalom nyilatkozatait, és csak hamar megtudtam tőle, hogy 
titkon boldogtalan heves szenvedélyt táplál egy paraszt
hölgy iránt, ki atyja jobbágyának leánya, Andalusiában 
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a’ leggazdagabb örökös, és oliy szép , eszes, miveit no, 
hogy az egész környék bámulja. Fernando nem tudván 
a’ leányt elcsábítani , birhalásaért az utolsó eszközre 
határozta magát : nőül venni. Mindent elkövettem , hogy 
e’ szándékáról leverjem ; felmutattam neki a’ családi aka
dályokat , a’ bajokat, miknek magát kiteszi; de miután 
láttam, hogy határozatában nem ingatag, kötelesnek érez
tem magam a’ hercegei, ez iránt meginteni. Epén telje— 
sítni akarám kényes feladatomat , mikor Fernando — bi
zonyosan átlátván tervemen — hozzám jött és mondá : 
hogy nehány havi távollétben szenvedélye orvosságát hi
szi ; szeretném barátom — mondá — ez időt atyád házá
nál eltölteni, elutazásom színleges okaúl adandóm, hogy 
hazád híres ménesét akarom látni, ’s nehány darab lovat 
venni ; reményem van, hogy az út, szórakozás, föképen 
barátságod felejtetni lógják örült szerelmemet. E’ terven 
annyival inkább kaptam, mert Lucinda közelébe viendelt, 
’s Fernandot sürgettem, hogy azt minél előbb teljesítse. 
Későbben tudtam meg , hogy Fernando — már mikor el
utazni készült — elcsábította a’ paraszt hölgyet, házas
ságot ígérvén neki. A’ hűtlen csak távozni akart; akár, 
mert attól félt, hogy altya megtudandja vétkes teltét; 
akár, mert a’ szerelem — melly a’ szép lelkekben minden 
erénynek menedékhelye — Fernandoéban nem más volt, 
mint égő zabolátlan vágy , mellyet az akadályok felinge
reltek , és a’ melly kialszik, ha kielég illetik, hevessel 
azután a’ herceg engedőimével elutaztunk, s atyámhoz 
érkeztünk, ki Fernandot mint jóllevonk fiát fogadta.
Én meglátogattam Lucindát, és hűnek találtain ; boldog
talanságomra azon gondolatra jöttem , hogy a barátság
nál fogva köteles vagyok Fernandonak megváltani sze
relmem titkát. Lucinda kellőméit és elméjét festegelvén 

10 
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elölte, élénk vágyát nyilvánította ölet láthatni. Könnyen 
engedtem kiv.ánalának , ’s elmentem vele Lucinda ablaka 
alá; ablaka nyitva, szobája kivilágítva volt. Fernando 
nagyon is megnézte életüdvöm tárgyát, és annyi szépség 
tekintetén elámulván , megfeledkezett múlt szerelméről , 
megfeledkezett barátságáról. Mindazáltal gondosan tit
kolta gerjedelmét, szerencsét kívánt boldogságomhoz, 
’s kért hogy mutassak neki nehány levélkét Luciádétól. 
Gyanú, bizalmatlanság nélkül felolvastam elölte Lucinda 
utolsó sorait, mellyenben arra int, hogy kezét kérjem 
meg. E’ sorok—ész-, kellem- és a’ szeméremmel pá
rosult szerelem tanúbizonyságai — teljes lángra gyújtották 
az áruló Fernandot. Még jut eszembe, hogy Lucindát 
magasztaló szavai kellemetlenül hatoltak reám ; iszonyú 
világosság tűnt föl lelkemben , és bár hölgyem hűsége , 
mint életem lelöl bizonyos voltam , a’ szerelemféltés fu- 
lánkja először döfött szíven.

Kevéssel aztán Lucinda , ki szerette a’ lovagregé
nyeket olvasni : „Amadis a’ íranchonit“ kérte tőlem.

E’ szavakra Don Quicholle felugrott, ’s nem tud
ván fékezni felindulását, monda : „Uram! ha ön tör
ténete elején mondta volna , hogy Lucinda kisasszony 
gyönyörködik a’ lovagregényekben, ez egyetlen vonás 
elég bizonyság leendelt arra, hogy ö szép, okos, szereidre 
méltó, lelkes , tökélletes. Most pedig már bizonyos va
gyok benne, és állítom és állítani fogom mind örökké. 
Azonban bátorkodom megjegyezni, hogy Luciádénak Ama- 
dis a’ franchoni mellett még a’ bámulatos Rögért, a’ 
göröghonit, kellett volna öntől kérni; abban gyönyörrel 
olvasandolla Darayda és Garaya szép történetét, valamint 
a’ kellemes Darinel pásztor édes szerelmes verseit is. 
Kérem önt — adandó alkalommal — szolgáltassa kezéhez 
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e’ dicső könyvet; ha történetesen nőin volna meg önnél, 
legyen szerencséin önhöz saját házamnál, szolgálni lo
gok még vagy háromszáz darabbal, mellyek mind egy 
szálig éltem vigasztalói és lelkem táplálékai. Igaz ugyan, 
hogy egy kis bajom lesz a’ kereséssel bizonyos bűbájos 
gonoszsága miatt. Bocsánat, hogy szavam ellenére meg- 
szakasztottam ön beszédéi, de én nem vagyok saját ma
gamnak ura , ha a’ lovagiságot hallom szóba jönni. Mél- 
tóztassék folytatni, ha tetszik, én szintannyi figyelem
mel mint részvéttel fogom önt hallgatni/4

Az alatt míg Don Quicholte beszélt, Cardenio áb
rándos gondolkodásba süllyedt, feje keblére hajlott, 
szemeit merően a’ földre szegezvén. Lovagunk két íz
ben fölkérte, hogy beszédét folytassa : Cardenio nem fe
lelt. Hirtelen zavarodott szemmer Don Quichottera tekin
tett, kiáltván: „Nem! a’ világon senki sem veri ki a’ 
fejemből, bár mint tagadja sok scmirekellő, hogy Ma- 
dazirne királynő, Elizabeth mesterrel nem hált legyen.“ 

„Merőn sült hazugság ! hamis rágalom ! — ordította 
Don Quicholte, rettentően megesküdvén — Madazime ki
rálynő sokkal fedhetetlenebb életű fejedelem asszony 
volt : hogysem a’ világnak bármellyik seborvosával hált 
volna. Ki e’ koholmányt elhiszi, állítja : az gyalázatos, 
gyáva, hazug; és azt bebizonyítom gyalog, lovon, fegy
veresen vagy fegyvertelenül, miképen neki tetszeni fog.“ 

Cardenio , kinek tébolya nóttön nőtt, a hazug cím
re felkapott egy darab követ, és azzal úgy mejjbe vágta 
Don Quichotleot, hogy a’ lovag hanyatt esett. Sancho 
•negboszulni akarván urát, Cardenionak esik, de ez tel- 
ügorván, a’ csatlóst keményen a’ földhöz csapja, és há
tán elkezdi a’ kállai keltőt ugrálni. A’ szegény pásztor 
is, ki Sancho védelmére sietett, hasonló sorsra jutott ;

10*  
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míglen Cardenio belefáradván a’ verekedésbe, a’ sziklák 
közé vonult. Sancho tüstént megtámadta a’ kecskést, 
hogy mért nem mondta meg előre , hogy ez az ember 
dühös bolond. A’ kecskés mentette magát, hogy ö meg
mondta. Sancho nem hitte , összeveszlek, és egymás 
hajába kaptak. Don Quichotte elválasztani akarta őket : 
„Bocsásson — kiállá a’ csatlós — hadd verekedjem ked
vem szerint, ez az ember nem kóbor-lovag.“ Hősünk 
végre kibékítette őket; annyira vágyott pedig Cardenio 
történetét hallani, hogy ámbár ő volt a’ sértett fél : bú
csút vett a’ kecskéstől, felült Rozinanlera, és megindult 
Cardenio nyomán.

XXV.

Az erős manchai lovag miképen utánozza 
a' szép bűsongót.

Hősünk a’ sziklák legkietlenebb tájékára vonult. 
Sancho sóhajtozva ment utána, majd megölte a’ beszéd
vágy, de nem merte megkezdeni. Végre nem bírván 
meg a’ hosszú hallgatást, mondá: „Uram! jutalmamul 
nem kérek egyebet, minthogy adja reám áldását, és 
eresszen haza isten hírével. Otthon legalább pöröllietek 
a’ feleségemmel, és lármázhatok a’ porontyaimra ; jobb 
szeretném ha elevenen eltemetnének, minthogy e'képen 
kószáljak nagysád után a’ nélkül, hogy egy árva szócs
kát kiejteni szabad volna. Csak legalább már a’ vadál
latok beszélnének, mint a’ régi jó időkben, majd talál
koznám egy becsületes farkassal, kivel aztán elfecseg
nék ; de ugysegéljen, mégis keserves egy dolog a’ ka-
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land keresés; az embert légbe hajigálják, agyba főbe 
verik, és utoljára még a’ száját sem szabad föltátani.“

„Istenneki ! — feleié Don Quichotte — visszavonom 
tilalmamat, de csak addig, míg e’ sziklák közt leszünk.44

„Hej de bölcsen cselekszik nagysád , mert különben 
nem soka megfuladtam volna már. Legelsőben is azt bá
torkodom kérdeni : miért fogta nagysád olly nagyon párt
ját annak a’ Magazin királynőnek, vagy ki az istennyilá
nak ? és mi gondja arra , hogy az a’ Felizab úr szere
lője voll-e vagy nem ? Ha szépen elereszti füle mellett, 
mert nem is tudom hogy mi köze hozzá, tehát az a’ 
fél bolond is szépen tovább mondta volna a’ történetet, 
és nem öklöz, kövez bennünket agyba főbe.44

„Barátom 1 ha tudnád , hogy Madazime királynő 
mennyire megérdemli a; tiszteletet : saját magad is állal 
láttad volna , hogy nagyon türelmes voltam , meg nem 
fenyítvén a’ szidalmaiét, ki becsületébe gázolni vakmerő 
volt. Igaz ugyan, hogy Elizabeth mester nem volt tök
kel ütött ember, sőt a’ királynő gyakran élt tanácsá
val , mert házi orvosa volt : de csak gondolni is, hogy 
szerelője is volt, gyalázatos rágalom, mit Cardenio sem 
mondott volna, csak őrültsége pillanatában.“

„Hiszen épen azért nem kellene mindjárt felpat
tanni egy bolond szavain; mert ugysegéljen, ha az a’ 
darab kő, melly a’ gyász alakú lovagol mejjbe találta , 
csak egy hajszállal is feljebb jár , istenbizony megette 
volna a’ szurkot nagysád szép asszonyostól együtt, kit 
verjen meg a’ Jehova.44

„Egy lovag-kalandornak kötelessége védeni a’ szép
nem becsületét” szintúgy a’ bolondok mint az okosok 
ellen; íőkép ha olly nagy fejedelem asszonyról van szó, 
mint Madazime, ki iránt — inár csak nem titkolom tőled 
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— mindig különös vonzalmat éreztem szépsége, erényei 
és balsorsa mialt. Szegény jó királynő ! mindannyiszor 
ellágyulok, a’ hányszor eszembe jutnak szenvedései , 
nyomorai, mellyeknek közepette csupán Elizabeth mester 
bölcs szavai vigasztalták. És gonosz célzatból azt akar
ják belőle kiokoskodni, hogy köztük bizonyos illetlen 
viszony szövődött. Istenemre ! ezt sohasem logoin tűrni, 
és meghazudtolom és meghazudlolandom a’ legretlenetes- 
ben mind azokat, kik hasonlót fognak állílni, avagy 
csak gondolni is.“

„Uram ! Isten őrizz, hogy én ollyasl állítsak avagy 
gondoljak ! Úgy sem szokásom a' más háza elöli sö
pörni; a' mii főzlek egyék is meg; ha együtt hállak: 
adja isten egészségűkre. Tudom is nem is, csak a nagy 
híre. A’ ki rühes, vakaródzék. 4’ ki d más szájával 
eszik , sohasem lakik jól. Ha szegény vagy, húzd meg 
magad. Mi az ördögöt is törődném a’ más bajával, mi
kor se károm se hasznom benne. Sokszor nagyobb a' 
füstje , mint a' pecsenyéje. Kiről nem pletykáznak ? 
nem lehet a’ világ száját befogni; de hiszen ember-szó
lás szamár ordítás, nem hullik menyországba.t(

„Szent és igaz Isten ! — kiállá Don Quicholte — 
mit akarsz ezzel a’ millióm példabeszéddel ? Arról nem 
tehetek ha józan értelmed nincs : de annyit csak meg
kívánhatok, hogy valahára már a- tökfejedbe férjen, hogy 
mind a’ mit cselekszem , cselekszem a’ lovagiság szabá
lyai szerint, mellyeket nálam nem ismer jobban senki 
széles e’ világon. Minden téliemnek czélja van ; pél
dául : most azért nyomultam e’ rengetegbe, hogy egy 
fönséges tervemet létesítsem , melly nekem annyi dicső
ség-ét szerzend, mennyivel nem bírt soha a’ leghiresb 
lovag sem.“
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,,E’ szerint nagy veszedelemnek teszi ki magát is
mét nagyságos uram ?“

„Szorgalmadtól függ, és az idő mennyiségtől, mely- 
lyet azon követségre fordítsz, mellyel téged megtisztelni 
foglak. Jöjj idébb ; mindjárt megtudsz mindent.—

Jól tudhatod édes barátom, hogy a’ híres Amadis 
a’ franchoni, talán a’ legtökélelesb lovag-kalandor volt 
a’ kerek ég alatt; hazudok ha mondom hogy talán : ő 
legelső, páratlan ’s minden lovagok királya volt. Min
den mesterségben , minden hivatalban a’ legnevezeteseb
bik ; azért követem tehát Amadisl én is, mert ö a’ mág
nestűje , csillaga mindnyájunknak, kik nemes szivünk va
gyunk a’ lovagiság és a' szerelem ászlója alatt küzdeni. 
Amadisnak egyik legszebb telte, mint bátorsága és álha- 
talosságáuak legnagyobb próbaköve az volt, hogy mi
dőn a’ szép Oriána állal megvehetnék, kopár sziklák 
közt keresett magának lakhelyet, és jó darabig ott sa
nyargatta magát a’ szép busonpó jelentékeny nevezet 
alatt. És nekem annyival könnyebb a’ nagy Amadis sa
nyarú életét utánoznom, mert nem vagyok kénytelen 
mint ő, óriásokat, ember evőket aprítani, és táborokat 
kergetni; annakokáért használom a’ jó alkalmat, melly 
engem e’ háborgatlan rengetegbe vezetett/4

„Még most sem tudom én elgondolni : mit akar 
hát itt nagysád ?4<

„Utánozni Arnadist, és talán még Rolandot is, a’ 
ki midőn észrevette, hogy szeretett Angelikája a’ maurus 
Médorral hütlenkedik, lövéstől kiszakgatta a’ Iákat, fel
kavarta a’ tiszta forrásokat, leöldöste a juh-nyájakat, és 
leipörkölt falut és várost; aztán pedig megörüli, és ez 
neki nagy hírt nevet szerzett.44

„Nekem úgy tetszik, mintha említette volna nagy- 
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sád , hogy annak aT két úri embernek volt oka miért 
cselekedni olly gyönyörű dolgokat ; de azt nem tudom 
hogy nagysádnak mi oka lehet; talán a’ gyanú , hogy 
Dulcinea kisasszony holmi pajkosságot követett el valami 
maurussal vagy keresztyén emberrel ?“

„Egyátalába nem; és épen ez ad nagyobb érde
met tettemnek. Ha egy lovag kézzel fogható ok miatt 
örül meg: abban semmi méltánylandó sincs; de ha épen 
semmiért, minden legkissebb ok nélkül egyszerre megbo- 
londúl, a’ vak is láthatja, hogy mennyire dicséretes és 
kedves dolgot cselekszik szeretője szemében, ki abból 
azt következteti, hogy mi mindent képes nem volna tenni 
az ö imádója , ha arra igazi oka lenne ? Egyébiránt a’ 
Dulcineátoli távoliét, elég ok a’ megöriilésre; egy szó mint 
száz, Sancho, én megörülök. Igen, édes fiam, én bolond 
akarok lenni, és az leszek, míg a’ Dulcineának viendő 
levelemre választ nem hozandasz. Ha a1 válasz ollyan 
lesz , a’ minőt szerelmem érdemel : visszaveszem józan 
okosságomat, hogy a’ boldogságot annál inkább erezzem; 
de ha megutál a’ kegyetlen : bolond maradok , hogy fáj
dalmamat kissebbítsem. Most már értheted , hogy 'min
den esetre felséges dolgot mívelek, és csak nyerhetek 
benne. “

Don Quicholte épen egy magas hegy aljához ért, 
melly a’ többiektől külön emelkedett lói, patak öntözött 
rét-völgyben. A’ hős csermely, az erdei virágokkal tar
ka-zöld pázsit, néhány itt amott nőtt fabokrok, meg
nyerték hősünk kedvét , melly szerint elhatározta, bűn
bánását e’ kellemes helyen teljesíteni ; „íme! — kiáltá 
végig nézdelvén érzelgő tekintettel minden tárgyakat — 
ime az én magányom, hol szerelmem után sohajlozandok; 
ime a’ tiszta csermely , mellynek habjait könnyeim sza- 
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porítandják. Oh ti! — bárkik vagytok — pásztor istenei 
e’ hegységnek, engedjétek meg egy szerencsétlennek, 
hogy szomorú panaszaival, szép hajléktok csöndét há
borítani fogja. Oh dryadák és napeák! ne unjatok meg 
engem hallani; és én gyöngéd fogadást teszek, melly 
szerint szemérmeteknek nem leend oka rettegni a’ fau
nokat és salyrokat. Oh lobozói Dulcinea ! ki éjjeimnek 
nappala, szívem szerelme , hosszú ólaim ragyogó csilla
ga vagy , tekintsd meg a’ szörnyű állapotot, mellybe 
engem távolléted ejtett. Es le hű csatlósom! dicsösségem 
bajlársa, ne felejts el, ne felejts egy mák-szemnyit is 
abból , a’ mit cselekednem látni fogsz, hogy elmondhasd 
annak, ki boldogtalanságom oka.“

E’ szavak után Don Quichotte leszáll lováról, leveszi 
róla a' nyerget, zablát, és hálát megveregelvén : ,,Vedd 
vissza — mondá — a’ szabadságot, mellyel urad nem bir. 
Nincs többé szükségem hevedre, szinlolly szelíd mint ret
tenetes paripa, ki homlokodon írva viseled, hogy gyorsabb 
és híresebb vagy Frontinnál és Astoll' Hyppogriílusánál.“ 

„Hej ha az én szegény szamaram is itt volna — 
szakasztá félbe Sancho — majd én is mondanék néki sok 
szép dolgot lenyergelés közben; ámbár ha igazat kell 
szólni, biz a’ nem tudna felőle semmit, mert a’ volt 
gazdája — tudtomra legalább — nem volt szerelmes. Ha
nem egyet mondok, keltő lesz belőle: ha már ön, nagy
ságos gyász alakú lovag úr, kész akarva megbolondul, és 
azt kívánja, hogy elutazzam: nagyon helypotolná ám Ro
zinámé az én szamaram hiányát; a’ jövet-menet sem 
kerülne annyi időbe , mert megvallom rósz gyalogló va- 
gyok.“

„Nem ellenzem — viszonzá Don Quichotte — csak 
azt akarom, hogy még vagy három napig ne indulj 
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meg; mert látnod kell, hogy elmondhasd Dulcineának 
mind azon bolondosdit, mellyre képes vagyok, ha 
egyszer hozzá fogok.“

„Dejszen , nagyságos uram, azért nincs mit vára
koznom , úgy is láttam én már ollyat eleget nagysádlól.“

„Koránt sem láttál édes barátom. Elsőben is ru
háimat letépem, fegyvereimet szétszórom , fejjel leugrom 
a’ legelső szikláról, azután........“

„Azt nem javaslom ; látok én itt ollyan kősziklát 
is, melly a’ nagysád bünhánásának véget fogna vetni. 
Hanem ha egyátalában szükséges a’ bukfencezés, azt 
tanácsolnám, hogy alkalmasabb volna azt vízben vagy 
gyapju-puha homokban hányni, aztán csak tessék rám 
bízni , majd elmondom én a’ teins asszonynak hogy 
mind az ollyan kemény kősziklákon ment véghez , mint 
a’ gyémánt.“

„Nem, Sancho, a’ lovagiság törvényei akkora ha
zugságot meg nem engednek.“

„No de ha én megengedem ; vagy meg máskép is 
segíthetünk a’ dolgon. Képzelje nagyságos uram, mintha 
a’ három nap már letelt volna, írjon hamarjában a’ nagy
sás asszonyságnak, de el ne felejtkezzék a’ másik levél
ről sem , melly az Ígért három szamárról fog szólni , 
adja kezemhez egy csomóban , én ha hason csúszva is 
elmegyek Tobozóba, beszélek Dulcinea asszonysággal, 
és elmondom neki a’ nagyságos úr bünbánási csudatéte
leit ; és fogadom hogy hajlékonyabbá teszem ölel , mint 
a’ selyem szalag ; aztán madár sebességgel vissza repü
lök , hogy nagysádat kiszabadítsam purgatoriumából.“

„Az a’ legnagyobb baj, hogy papírom nincs ; de 
semmi , leírom levelem a’ Cardenio tárcájába. A’ leg
első íaluban tisztáztasd le majd az iskolamester vagy az 
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egyházfi állal. Az nem tesz semmit, hogy nem saját 
kezem írása leend, mert ha jól emlékszem, Dulcinea 
nem tud olvasni; aztán meg szavam adom rá , hogy írá
somat sem ismeri. Tizenkét éve, mióta kedvesebb ö 
nekem, mint a’ nap világa. Azóta csak négyszer láttam; 
és mondani merem, hogy azon négyszer közül is csak 
egyetlen egyszer vette észre , hogy ránézek : olly szi
gorú fegy alatt növelték ölet — apja : Chorchueló Lőrinc 
és anyja : Nognlés Aldonsa “

„Mi... micsoda! mit mondott ön? Hiszen e’ sze
rint Dulcinea asszonyság Lorenzó Atdonza volna, Cor- 
ehueló Lőrinc hajadon leánya ?“

„Igen, ö az.“
„Oho ! ismerem, nagyon jól ismerem. Ugysegéljen, 

jó darab szűz csont; egy gerendát csak úgy elhajít a’ 
ki lelke van, mint a’ legmarkosabb legényt a’ faluban. 
Hej, hamis egy szoknya, még bajusza is van, és tudom 
hogy meg merne birkódzani a’ világnak minden kóbor- 
lovagával. Jut eszemben : egyszer felmászott a’ torony
ba, hogy az édes apja napszámosait elökiáltsa ; voltak 
vagy tél mérlföldnyire, de bezzeg meghallották a kur- 
jantását, mintha csak a’ torony alatt lellek volna. 'Pe
ringet lét! beh pofon tudja ülni a’ legényt, ki vele enye- 
legni akar ! Bárcsak ollvolnék már ; alig várom hogy 
láthassam. Tudom hogy megbámult a’ bőre, mert sok
szor jár a’ napon. No ugyan nagy szamár voltam ! azt 
hittem én, hogy ez a’ Dulcinea asszonyság valami nagy 
születésű hercegasszony, kibe nagyságos uram fülig sze
relmes, és a’ ki megérdemli, hogy lábainál térdepeljen 
a’ biskáyai, a’ gálya-rabok, és mindazok, kiket nagysád 
meggyőzőit. Ejnye! ha elmentek hozzá; ugyan furcsa 
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volt látniok, hogy Aldonza Lorenzó kendert tör, vagy 
búzát rostál; még maga is jó ízűt nevethetett rajta?4

„Sancho ! — feleié Don Quichotte csöndes komo
lyan — egykor nagy igazságot mondtam én neked , de 
mindjárt elfeleded ; és az ebben áll : hogy te rendkívül 
csacska bolond vagy. Ha — miképen te — okoskodni 
akar az ember, tudnia kellene, hogy két dolog érdemli 
meg szerelmünket : az okosság és a’ szépség. Dulcinea 
mindkettőt a’ legnagyobb mértékben bírja. A’ születés, 
a’ rang semmit sem nyomnak. Én öt szintúgy tiszteiéin, 
szintúgy szerelem, mintha a’ világnak első hercegasszo
nya volna. Különben is gondold meg : váljon az Ama- 
rillisek, a’ Sylviák, Galatéák , kiket költőink dicsődnek, 
ollyanok-e a’ miilyeneknek festik őket ? Valóban nem ! 
Igén rendes dolog, ha képzeletünk egy ideális példány
képet alakit magának , és azt minden kellemvonásokkal, 
lökélylyel fölékesíli; akár azért, hogy azt példaképen 
állítsuk ki, akár hogy minrnagunkat ösztönözzük a’ va
lódi szépet szeretni. Egy illy példánykép én nekem Dul
cinea. Lehet hogy bizonyos kislelküek ezt megfogni 
nem képesek , de véleményükkel keveset törődünk?4

„Jól beszél nagyságos uram! nem is szégyenlem 
megváltani, hogy nagysádnál sokkal nagyobb szamár va
gyok. Hej, édes Istenem ! mihelyt ez a’ sző : szamár! 
eszembe jut, meg. nem állhatom , hogy ne sóhajtsak 
egyet elmaradt hűséges úlilársatnért; csak az vigasztal 
bánatomban , hogy nagyságos úr kegyes volt a’ helyett 
hármat Ígérni?4 Don Quicholte felelet nélkül félrevo- 
núlt, és Cardenio tárcájában megírta Dulcineáhozi leve
lét. Bevégezvén pedig, megszólította csatlósát, hogy 
tanulná meg könyv nélkül.

„De már azt ne várja nagysád tőlem, mert igen 
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gyönge emlék-tehetséggel bírok, Hanem azért olvassa 
le kedvemért azt a’ levelet, tudom hogy nagyon szép.44

„Tehát figyelmezz44 — mondá Don Quichotle.
„Magas születésű nagyságos hölgy !

Ki tőled távol eped, kinek mélyen sebzett szíve ön 
fájdalmait tűri és szereli , vesztett nyugalmát vissza kö- 
nyörgi tőled, imádott Dulcinea ! Ha szépségedben meg
utálsz , ha büszkeségedben ('ltaszítasz engem : leroska
dok , minden állhatatosságom mellett leroskadok kínaiin 
tehe alatt. IIü csatlósom Sancho , elfogja mondani, oh 
imádott ellenség, a’ szörnyű állapotot, mellybe jutot
tam. Bú napjaim hatalmadban vannak , egyetlen szavad 
megtarthatja , és egyetlen szavad megsemmíthéli azokat. 
Parancsolj: kegyetlen parancsaidat teljesíteni kedves do
lognak tekintem —

ki vagyok halálomiglan imádód
«’ yyász alakú lovag."

„Apám lelkére! — kiáltá Sancho — teljes életemben 
nem hallottam hozzá fogható beszédet. Már az igaz, a’ 
mit akar nagysád, azt ugyan ki tudja mondani; és miilyen 
takarosán a1 végére bigyeztetle : „imádód, a’ gyász ala
kú lovag/4 Nem hiszem, hogy ördöge nem volna nagy- 
sádnak. Ejnye no; jó hogy eszembe jut: ne feledje 
nagysád egy másik levélben megírni a három szarnál 
eonlracíust; nem bánom ha nem ollyan takarosait lesz is, 
de annál világosabban legyen megírva.44

Don Quichotte tüstént írt:
„Húgom asszony! fizessen ön ezen első váltómra 

Sancho Pauza csatlósomnak, az öt közül, mellyeket ott
hon gondviselése alatt hagytam, 3 azaz három szamár 
csikót, mint a’ melly értékel kész szamarakban vettem 
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tel tőle; és tegye számadásba, mellyel is a1 feni neve
zett Sancho Panza nyugtatványa mellett elfogadok. Költ 
a’ sierre morenai hegyek közt, folyó év Augustus 22-én.44 

„így ni, most már rendén van a’ dolog — monda 
Sancho — adja ide nagysád azt az irkaíirkát, hadd nyer
getek , aztán megyek.44

„Megállj, meg— kiáltá Don Quicholte — szeretném 
ha legalább meztelenül látnál, és egy tucat bohóságot 
is akarnék mutatni , hogy mint szemtanú elbeszélhesd.44

„Ments Isten I hogy a’ nagyságos urat meztelenül 
lássam ; árva lelkeinre ’ sírva fakadnék rajta , pedig már 
annyit sírtam a’ szamaram után, hogy szegény szemeim 
nem lennének elegendők a’ nagysád meztelensége hit
ványságát illendően megsiratni. Csak hadd lássak dol
gom után, annál hamarább visszatérek ; még pedig Ígé
rem , hogy kedvező válaszszal; mert ha Dulcinea leány
asszonynak eszébe jutna makrancoskodni, teremlugyse 
úgy hasba rúgom , hogy mag tanulja az emberséget. Fik- 
kom a’ lelkét 1 majd én tűröm el, hogy egy illyen híres 
neves kóbor-vitéz arra szánja a’ fejét, hogy megbo
londuljon egy ollyan .... Elég a’ hozzá: Dulcinea kis
asszonynak azt tanácslom, hogy magára vigyázzon. Jó 
ember vagyok én, uram, mint a’ falat kenyér, mind ad
dig, míg ki nem vernek a’ járásomból; hanem akkor 
csak a’ fejéhez vágom ám a’ boros palackot akárki
nek, ha még annyian volnának is. Hanem szóljunk oko
sat; hát mit tetszik falatázni míg én odajárok??4

„Azon ne aggódjál, Sancho, a’ rét virágai, a' fák 
gyümölcsei lesznek az én terített asztalom. Azonban, 
úgy hiszem , még dicsőbb volna , ha koplalnék. Jobban 
szívemen fekszik azon aggodalom , hogy e’ vadonban nem 
fogsz rám találni. Jó volna, ha gallyakat tördelnél, és





Bon Quichotte a’ boloodosdit mutatja Sanchónak.
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átadón elhintenéd 
vezetnének ide.“

egész a’ hegy torkolatig, azok vissza-

Sancho helybe hagyta a’ tanácsot ; gallyakat vett 
"ona alá , áldási kért magára , és felülvén Rozinantera 
•nellyet hősünk nagyon a’ gondjára bízott, útnak indult’ 
AHg ment száz lépest, sebesvágtatva visszajött.

„Mégis igazsága van nagysádnak, csakugyan szük- 
js<-gcs lelkiismeretem megnyugtatására , hogy szemeimmel 
lássak valamit abból a’ bolondoséiból , hogy aztán meg
esküdhessem is rá.“—Don Quichotte a’ legnagyobb kesz
eggel tüstént levetkőzött, még a’ gatyáját is letette 
*'*Jla  maradván csak a’ hosszú inge; kél Ízben felugrott 
a Ibidről, és két kemény bukfencet vetett.... Sancho 

látott, ’s többet látni nem lévén gusztusa ; be- 
lUí,yt szemmel megrántotta Rozinantc zabláját, és elnyargalt. S

XXVI.

elöadátnalt Don Quichotte szerelmi fogásai 
Sierru-Morenában.

A’ gyász alakú lovag egyedül maradván hosszú 
lngében, félbe hagyta a' bukfencezést, és felmászott egy 
,nagas szikla csúcsra. Olt egy dolog felett gondolko- 
<otl, melly iránt még nem volt tisztában. „Vizsgáljuk 
'“eg okosan — mondá magában — ha nekem nem a’ dü- 
1()s-bolond szerepét kell-e játszanom : a’ miilyen Roland 

v 0 1; vagy inkább a’ szelid-bolondét : a’ miilyen Amadis 
'°R. E’ két példányképet utánozni egyformán szép do-

De igazat szólva : ennek a’ Rolandnak nem volt 
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ollyan nagy érdeme a’ vitéz névre, mert hiszen seb'a 
síthetlen volt; és mégis egyszerre megdühödik, n><r i 
Angelika megfeledkezvén imádója dicsőségéről, az i(i’l 
Médorba szeretett bele. Már ha Rolandót követem : meg j 
sértem Duicinea szűziességét; a’ mennyiben a’ rósz vi'l 
lág nyelvének okot adok a’ gyanúsításra ; pedig az 
tudja, hogy e*  tekintetben milly szigorú ő ! AmadiS’l 
kinél pedig Roland sem volt különb ember, meghúzol 
magát puszta sziklák közt, hogy évekig elsirassa Orin'l 
nát, ki őt szemei elöl száműzte. Mimi a’ keltőben $ü'i 
tiszteletre és követésre méltó van ugyan : mégis a’ nag’ 
Amadis éljen ! Jöjjetek vissza emlékembe fenségesül 
érzékeny tettei e’ minden lovagok phoenixének ! Igen | 
Don Quichottenak ö legyen a’ példányképe.“

És tüstént leszállóit a’ szikla-csúcsról, fölvette g11' 
nyája egy részét, és megemlékezvén , hogy Amadisnal 
gyakori foglalkozása veit az imádkozás, fonálra húzót*  
makk-szemekből olvasót csinált, mellyel buzgóságosa’1 
leolvasott. Többi idejét azzal töltötte el, hogy a’ réteá 
sétálgatott, ábrándozott, verseket faragott, még pedig 
a’ szó teljes értelmében a’ tölgyfákra, néha a’ homokba 
is irta. A’ versek nagy részét elfújta a’ szél, lemosta 
az esső, megmaradt csupán a’ következő :

Oh sírjatok vén rengeteg’
Kopár kősziklái I ’s ti erdők tölgyei !
Patakok és mezők illatos völgyei 1 

Oh sírjatok ! a’ szív beteg ,
Don Qiiichotte ini a’ vadonban ,

Bús cellával sóhajtozik
Szép Dulcineája után , ki lakozik

Tobozába II.
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Íme nevem szép subára,
A’ leigázta™ földtekére fényt áraszt, 
0 , a’ győzhetetlen , el végre kifáraszt

’S a’ hősnek hattyú dalára , 
Tengernyi búbánatában

A’ hableány is osztozik :
Zengvén Dulcinea nevét, ki lakozik 

Tobozóban.
Don Quichotte minden vers végére ezen gyönyörű 

rímet ragasztotta : Tobozóban; vagy azért, mert nem 
talált egyéb cadentiát; vagy inkább azért, hogy első te
kintetre mindenki belássa, hogy a’ versek Dulcineára 
irvák.

Az alatt míg Don Quicholte e’kép dicsőítette keb
le asszonyát, az erdei isteneknek panaszolta gyötrelmeit, 
’s gyökeret evett: Sancho ment a’ maga ólján. Ha az út 
vagy három hétig, és nem mint valósággal három napig 
•-artandott: a’ hűséges csatlóst azon szerencsétlenség ér
tő volna , hogy urát nem lalándotta éleiben. Hanem 
24 órai úlazás után Sancho épen azon veszedelmes csár
dába ért, hol a’ minap kegyetlenül megrázták a’ lepedő
ben. A’ mint ráismert, mindjárt kiborzongatta a’ hideg; 
de mivel gyomrában nagyon harangozták a’ delet: 
kénytelen kelletlen megállolt, tekintgetvén jobbra balra , 
’s nem tudván elhatározni bemenjen-e vagy nem. Epén 
akkor tért be két ember , kik közül az egyik így szólt 
a’ másikhoz: „Tisztelendő uram! nem Sancho Panza-e 
amaz ember, kiről a’ gazdasszony mondta, hogy kalan
dorunkkal együtt tűnt el?

„Saját maga — feleié a’ pap — még pedig Don 
Quicholte lován Rozinanleon.“

A‘ pap és a’ borbély tüstént közeledtek úlasunkhoz.
11
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„Édes atyámfia Sancho — mondá a’ pap — hová tet
te kend az urát.44

„Hja! édes tisztelendősége — feleié a’ csatlós , 
ki őket szinte felismerte — az én uram egy bizonyos he
lyen van, és bizonyos felelte fontos dologgal foglalkozik, 
a’ mit föl nem fedezni a’ szemem világára megfogadtam.44

„Dejszen Sancho úríi — - mondá a' borbély — ha 
kend így beszél, azt kell hinnünk , hogy kend Don Qui- 
cholte uraságot meglopta, nem csak meglopta, hanem 
kirabolta mindenéből; mert imé saját paripája is itt 
van.44

„Hallja az úr — feleié Sancho — ne Ítéljen és ne 
beszéljen az emberről olly könnyedén; mert tudja meg 
az úr, hogy én teljes életemben sem loptam meg senkit, 
és szeretném látni, ha minden ember fia elmondja-e azt 
magáról. Az ón uraságom a’ hegyek közt bizonyos 
bünbánást visz véghez; én pedig az ő követe, egy le
velet viszek tőle Tobozóba , Dulcinea kisasszonyhoz Cor- 
chueló Lőrinc hajadon leányához, kibe halálig szerel
mes.44

Miklós mester és a’ pap meglepetvén Don Quichotte 
őrültsége ezen újabb neme állal , látni kívánták a’ le
velet. — Sancho mondá , hogy a’ bugyillárisban van le
írva , és ura meghagyásából a1 legelső faluban lelisztáz- 
talni fogja. A’ pap mindjárt ajánlkozott a’ lemásolásra. 
Sancho leszállván lováról, keblében kérésié a’ levél
tárcát, de nem találta. Ijedtében ürgeti forgatja zsebjeit, 
végig tapogatja magát, de mind hiába. Ekkor kél ke
zébe ragadván szakállát, tépte szakgalla, ötször hatszor 
pofon vágta magát, ’s ábrázalját összekarmolta.

„Hát mi baja kendnek ?44 kérdező a’ pap.
„Mi bajom ? — felelte Sancho — oh én boldogta
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lan, oda a’ három felséges szamár-csikó, mellyeknek 
egyike is megéri egy kis gazdaságot.44

„Hát a’ zsebében hordozta kend a’ szamarakat ?“ 
mondá a’ borbély.

„Persze hogy ott; mert mind a’ három egy váltó
levélben volt, mellyet az uram is aláírt, megparan
csolván a’ húgának , hogy az otthon levő 4 vagy 5 sza
márból hármat nekem adjon, és ezen váltó van oda a’ 
kisasszony levelével együtt.'4

A’ pap vigasztalta Sanchot, és megígérte, hogy 
ha Don Quicholteot megtalálják, a’ váltót megújiltalni 
lógja. A’ jámbor csatlós neki bátorodván egy kissé, így 
szólt: A’ kisasszony levelét nem nagyon sajnálja ö, 
mert azt könyv nélkül is tudja. A’ borbély kérte,' hogy 
mondaná fel , majd ók letisztázzák. — Sancho fejvakar- 
va hol egy, hol másik lábára állott, fel és alá tekint
etett, körmeit rágta, és mondá utoljára: „Az ördög 
avassa magát bele, nem emlékszem én, csak a’ kezdeté- 
le, melly illyen formán hangzott :“ „Magas születésű 
nagyzsákos hölgy.44

„Talán nagyságost akar kend mondani,44 igazító 
ki a’ borbély.

„A’ biz nagyságos, a’ no, jut már eszembe; ha
nem mindegy ám, úgy is ráillik az Dulcinea asszony
ságra, Corcjjueló Lőrinc hajadon leányára. Tehát: „nagy
ságos hölgy,44 azután tovább: „kinek mélyen sebzett 
sz<ve visszakönyörgi imádott ellenség a’ szörnyű álla- 
Petőt, mellybe jutott.44 Azután jöttek ,,a’ bűnapok44 és az- 
ütán „egyetlen szavad44 és ismét „egyetlen szavad44 után 
*ífy végződött a’ levél44 halálomiglan imádód a’ gyász 
}(lakú lovag.44 Ez a’ levél értelme körül belöl.

A’ borbély és a’ pap megdicsérték Sancho szeren- 
11*  
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esés emléktehetségét, kétszer háromszor elmondanák 
még vele , hogy lemásolják. Sancho mindanyiszor más
félekép mondta el; végre pedig nagy fenékkel elbeszél
te ura és saját történeteit, kihagyván az e’ csárdában 
történt lepedösdit. Hozzá tette még, hogy ura elhatá
rozta magában, mihelyt ő a’ követségből megérkezik, 
valami birodalmat szerezni, és császárrá lenni; és hogy 
ő szinte tudni fogja , mit tevő lesz; mert mihelyt öz
vegységre jut, a’ mi soká el nem marad, feleségül veszi 
a’ császárné valamellyik rokonát, kivel legalább is egy 
fejedelemséget fog kapni a’ száraz földön ; ide nem szá
mítva a’ számtalan szigeteket, mellyekkel ö nem sokat 
gondol.

Sancho mind ezt egész hideg vérrel , és legjobb 
lelkismérettel adta elő , meg-meg törölgetvén orcáján a’ 
köröm barázdákat; úgy hogy a’ pap és borbély jobb
nak látták hozzá sem fogni, hogy eszére hozzák, szint- 
olly bolondnak tekintvén ötét mint az urát.

„Előre is örvendek a’ kend szerencséjén — monda 
a’ pap — mert szinte látom, hogy ha Don Quicholte úr 
király vagy legalább érsek lesz ..

„Érsek ? — szakasztá félbe Sancho — az én uram 
illycsmiről tudni sem akar; de ha mégis kedve szottyan
na hozzá: mondja meg, kérem tisztelendő uram, mivel 
szokták a’ kóbor érsekek csatlósaikat megjutalmazni ?“ 

„Rendesen csak vékonyabb valamivel : néha zsíros 
ekklézsia, néha szegény káplánság; de mind a’ mellett 
becsületes jövedelem , kivált ha az accidenliákat is be
számítjuk/4

„Ugysegéljen, az is jó volna. Hanem az a’ baj 
benne , hogy akkor el kellene csapnom a’ feleségemet, 
és misézni is tudnom kellene , pedig ahhoz böce va- 
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gyök; aztán a’ szegény feleségein .... Megkövetem az 
uraimékat, verjék le az uramat e’béli szándékáról; csak 
sokkal jobb ha császárrá lesz.“

A’ borbély és a’ pap megígérték , hogy ez iránt 
értekezni fognak Don Quicholteal. Hanem elsőben is a’ 
magányából kell öl kicsalnunk. Erről majd végzünk 
az ebéd alatt: „Jöjjön kend velünk a’ fogadóba/*

„Már ide úgy-e ? megengedjenek az urak , de azt 
nem teszem, majd egykor megmondom az okát. Ha
nem ha ollyan jók lennének, küldjenek ki ide enniva
lót és Ronzinantenak egy kis abrakot.“

Nem erőltették tovább , hanem küldtek neki enni
valót. A’ pap ebéd alatt azon törte a’ fejét, miképen 
lehetne Don Quicholleot haza vezetni. Végre abban álla
podlak meg, hogy nő ruhába öltözik, fejét fátyollal be
takarja ; Miklós mester pedig csatlósnak átöltözik, kisérni 
t°gja a’ tévelygő hölgyet, ki hősünknek lábaihoz ború- 
and egy kérelemmel. Kinyert szó után a’ szenvedő 

hölgy könyörögni fog, hogy a’ hős kisérje ötét, boszút 
'oendő egy hűtlen lovagon ; kikötvén, hogy a’ kaland 
hevégezte elölt a’ fályolt tiszteletben tartsa. Ez a’ leg- 
hizonyosabb út Don Quicholte haza csalására , a’ hol 
’Heglöghalallan tébolya orvoslását megkisértendik.

XXVII.

Előadásra méltó nagyszerű események.

Miklós mester megtapsolta a’ tervet, és tüstént 
Munkához fogott. A’ csaplárosnétól kölcsön kért egy 
osomó szoknyát, fejkötői a’ pap számára ; magának pedig 
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szakáit ragasztott egy rőt-ökör farkából, mellyel minden 
engedetem nélkül lemetszett az istáiéban.

A’ csaplárosnét ezen álöltözet okának tudni vágya 
majd megölte; megértvén pedig a’ paptól Don Quichotte 
őrültségét : tüstént ráismeri a’ balzsamos lovagra , a’ 
meglóggázotl csatlós urára. 0 is elbeszélte a’ csárdá- 
bani eseményeket, nem feledvén ki azon kalandot sem, 
mellyet Sancho olly gondosan titkolt. Beszéd közben 
segített a’ papnak az átöltözésben ; ráadott egy széles 
fekete szalagokkal kanyargós posztó viganót, és egy fe
hér bársonnyal szegeit otthonkát, a’ minőt valaha Wamba 
király idejében viseltek. A’ tisztelendő atya restell fej
kötőt lenni , hanem fejébe nyomott egy csipkés háló
sapkái , mellyet homlokán egy darab fekete tafotával 
körül kötött; a’ tafotának egy részt' fátyol gyanánt le
nyúlt képére, ennek tetejére széles kalapját borította, melly 
neki napernyő helyeit is szolgált. így felpiperézve ma
gára vette köpenyét, és felült öszvérére asszonyosan. 
A1 hosszú rőt-szakállas borbély is felmászott a’ magáéra, 
’s útnak indultak, elbúcsúzván a’ csapiárostól, nejétől 
és Marilornétól, ki megígérte hogy egy olvasót mond a' 
vállalat jó sükereért.

Sancho, ki a’ kerítésen kukucsáll be, a’ jelenet 
látására nagyot nevetett. Azonban értésíttelvén a’ terv
ről , miképen ez az egyetlen út mód Don Quichotteot 
magányából kicsalni, hogy minélelöbb császárrá lehessen, 
’s megjutalmazhassa hű csatlósat, hálálkodni kezdett, és 
titoktartást ígért; figyelmébe ajánlván a’ papnak, hogy 
urát az érsekségről leverje ; és együtt útnak indult Sierra 
JVlorena felé. Még az nap (dériek a’ hegytorkolalhoz, a’ 
hol meghállak. A’ tisztelendő atya lelkismerelét mar- 
dosván azon tudat, hogy papi személy Jetére viganót 
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hord, kérte Miklós mestert, hogy szerepet cseréljen; 
gondolván hogy a’ csatlós gúnyában nem fog akkora 
csorbát ülni papi tekintélyén. Miklós mester beleegyezett 
a, cserébe, és átadta a’ hosszú rőt-szakáit; hanem csak 
a helyszínéhez közel akarván átöltözni, a’ szoknyát és 
O'inden asszonyi cele-culát csomóba kötötte. Reggel 
tovább mentek; és Sancho vezetés közben elbeszélte ne- 
hik Cardenio történetét, bölcsen hallgatván a’ talált arany 
tallérokról. Végre elérkeztek azon helyre, hol a’ re
kettye gallyak az ólat megmutatták. Megállapodtak tana
kodni , ’s elhatározták, hogy Sancho előre menjen, Don 
vuichottenak számot adandó Dulcineáhozi követségéről ; 
elmondván : miképen a’ kisasszony, nem értvén az írás
tudás mesterségét, csupán szóbeli feleletet küldött, inelly- 
>en a’ lovagnak szerelemvesztés terhe alatt parancsolja, 

hogy tüstént jelenjen meg színe előtt. Sancho ígéretet 
°n visszajötte iránt, meghozandó a’ papnak ura hatá

rozatát; és a’ kél úlitársat egy patak partján faárnyé- 
olta pázsiton hagyta.

Ez történt Augustus havában , délután 3 óra felé , 
’Uikor a’ hőség legnagyobb. A’ pap és a’ borbély ár- 
nyók alá telepedvén, a’ vízparton békével várták a’ hű 
csatlós vissza jöttét. Egyszerre hangot hallanak, melly 
“cin paraszt dalt, hanem a’ következő romanzot énekelte 
Cs*nosan  és pontosan :

Bús galambja, a’ hegyeknek ! 
Elszakasztva hű párod!ól ,

Keservében szerelmednek , 
Szegényke tán halni vágjol ?

Mint te , én is, oh madárka!
Búnak vagyok martaléka ;

Es itt fogom nyögni véled ; 
En is árva : mégis élek.
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Kopár sziklahcgy ormára 
Zöld liget hüs sátorából 

Költözői ki , szegény pára !
Es nyögsz , és csak halni vágyói.

Hej ! velem is régi bánat 
Keresteti halálomat f

En is csak így nyögydicsélek: 
Árva vagyok : mégis élek.

Bús vadgalamk a’ hegyekben !
Te futsz tőlem , hútársadtól j

Tán magános keservedben
Tanútlan halálra vágyói ?

Hajnal harmatát ha issza 
Reggel a’ nap , repülj vissza : 

Nem nyögöm akkorra véled ; 
En is árva mégis élek.

Az idötáj, a’ tájék ’s a’ hang kelletne által meg
lepetlek mind a’ pap, mind a’ borbély ; és tüstént meg
indultak egy halom felé, honnan a’ kellemes hangok jöt
tek. Alig mentek nehány lépést, midőn megpillantottak 
egy embert, ki Sancho beszéde és leírása szerint Car- 
deniohoz hasonlított. Emez is észrevette őket, de nem 
látszott rajta, hogy elillanni akarna, sem valami indula
tos kitörés jele; hanem egy helyben megállolt, mejjére 
csüggö fejjel, mint a’ mélyen gondolkodóé. Meggyőződ
vén a’ pap a’ felöl, hogy Cardenio áll elölte, kinek 
történetét már ismeré, nyájasan közelített felé, köszön
tötte , és mondá : hogy bal sorsát ismeri ; és beszédébe 
gyöngéd részvéttel annyi vigasztalót kevert, mennyit kü
lönben az egyházi férfiak nem tudnak vagy nem szoktak. 
Cardenio épen teljesen bírta értelmét, ’s meglepetvén 
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hogy e’ sziklák közt illy résztvevő szavakat hall, udva
riasan válaszolta : „Látom, hogy az ég nem hagyja el 
^boldogtalanokat, mert kegyes volt hozzám küldeni a’ 
béke angyalát, ki kötelességemre a’képen figyelmeztet, 
hogy a’ mellett fájdalmaim iránt sem érzéketlen. Ne ítél
jenek meg önök, uraim, igen szigorún , szánakozzanak 
egy szegény tébolyodotlon ; én az vagyok, nagyon tu
dom ; gyönge értelmem csak rövid közönként csillámlik 
meg, ’s akkor elevenen fáj nekem, hogy sokszor rosszat 
teszek , és miatta bánat könnyeket sírok. De hasztalan, 
üiert visszaesem őrjöngésembe , ’s azoknak ártok, kik— 
,,ek szolgálni akartam. És nem tudom magam mással 
njenteni, mint elbeszélni siralmas sorsomat azoknak, 
k>k hallani akarják ; és hiszem is, hogy azok legalább 
*negbocsátnak, és rajiam szánakoznak. Ha önök úgy 
kívánják , elmondom önöknek is.“ — Utasaink örömmel 
Jogadván az ajánlatot, leültek Cardenio mellé, ki is el
beszélő éleiét épen úgy, miképen Don Quichottenak, 
,,ug általa Madazime királynő becsülete iránti buzgóság 
•matt félbe nem szakaszlatott. Ez úttal illyesmi nem tör
ténvén, békével tovább folytatta beszédét, elmondta Lu- 
einda levelét, mellyel tőle az Amadis iránt írt regényben 
2í*rva  kapott.

Lucinda Cardenionak :
„Naponként újabb tulajdonokat fedezek föl benned, 

’üellyek irántadi viszonyom csak erösbítik. És mert forró 
Vagyam az, hogy e’ viszonyok egész életemre terjedje
lek : kérlek hogy azok iránt atyámmal szólj. Atyám 
Jeged becsül, engem szeret; ti együtt bizoyosan jól in- 
ezitek el : miképen fizethetem le szivemnek minden adós

sága l.“
»E’ levelet megmutattam Fernandonak — mondá Cár- 
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denio—és félelmemet nyilvánítottam neki az iránt, hogy 
atyám nem fog semmi lépést tenni e’ tárgyban addig, 
míg Richard herceg irántami szándékával tisztába nem 
jövünk. Fernando megígérte, hogy atyámmal szólni fog, 
minden akadályt elháritand , és atyámat ráveendi házas
ságom ügyében lépést tenni. Alávaló hitetlen gazember ! 
te vesztemet tervezted már akkor, mikor lelkem biza
lommal fordult feléd. Mit vétettem neked, oh kegyetlen! 
szerettelek, becsültelek; mennyire nem gyanílám , hogy 
az ifjú, a’ boldog Fernando , kinek gazdagsága, szüle
tése és személyes tulajdonainál fogva olly könnyű volt 
ezer szépség közül, kik kezére vágytak, nőt választani, 
megfeledkezzék erényről, szeméremről, hűségről, elra
bolván barátjától az egyetlen kincset, mellyel bírt e’ 
világon. De miért panaszkodom én ! sorsom kénysze
rűsége erőszakolta Fernandot e’ szörnyű bűnt elkövetni.

Hogy vétkes tervét kivihesse a’ hitetlen, engem 
kellett eltávolítania. Arra kért, hogy báttyát keressem 
meg-, és tőle pénzt kérjek föl , mellyre szüksége van. 
Fogadta , hogy az alatt ő atyámmal végezni fog. Hittem 
és hálás könnyek közt megöleltem öt. Még azon este 
meglátogattam Lucindát, ’s elmondtam Fernando Ígéretét 
és jóságat. Lucinda is hitt, házasságunkat bizonyosnak 
tartotta; és kért hogy mielőbb visszatérjek. Nem tu
dom miért, de ezen együtt mulatós közzé megfoghatlan 
szorongás és fájdalmas Hőérzetek vegyültek. Szerel
münk napjára még eddig legkissebb felhő sem borult 
soha; szemrehányás, féltékenység, nyughatlanság nem 
keserítették rneg boldogságunkat soha. Ajkam csak arra 
nyílt meg, hogy szépsége-, magas szelleme-, imádandó 
erényeiről beszéljen; és az övé: hogy engem magasz
taljon ; és bár a’ szerelem , melly e’ hízelgést adta és 
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'isszakapta , szokszor nagyította, még sem költötte fel 
bennünk a’ kevélységet. Ezerszer ismételtünk kevésbé 
erdekes szavakat, mégis gyönyörrel hallgattuk egymást, 
‘Pert egymással beszéltünk. Hanem ez utolsó összejöt
tünkkor csak sírni tudtunk. Elváláskor Lucinda csaknem 
elájult ’s én szorongó kebellel távoztam. Másnap elútaz- 
tarn; megérkeztem Fernando bányához egy levéllel. Ba
rátságosan fogadtattam ; de több napig visszatartóztatott 
az által, hogy attya elébe nem bocsájtolt; mert miké- 
Pen színidé: elövigyázatra van szüksége, hogy öccsé- 
,lek pénzt küldhessen. Engedelmeskedtem , bár nehezen 
<ísett. Várakoztam négy bosszú napig, ’s már készül- 
.e,“ Lucindához visszatérni, midőn egy gyalog ember 
•Jelent meg elöltem , ’s lelkendezve elbeszélte : miképen

, déli sétája közben, egy igen szép nő utca ablaká- 
zokogva imígy szállította meg : ,,Atyámfia ! ha ön 

ereszlyén, Isten szerelmére kérem , legyen szíves e’ le- 
'elet a’ címzett’ kezéhez minélelöbb juttatni.“ E’ sza- 
. ak után ezen papírt ejtette le hozzám , és e’ zseb- 
endöt, mellybe 100 reál és egy aranygyűrű van lakar- 

.Va- En csak azt, felelhettem neki, hogy kivánatát tűs— 
L*nt teljesítem. (") ablakát becsukta; én pedig inkább 
pegilletödve könnyein mint ajándokán , mindjárt útra in- 

’ ültam , és 16 óra alatt 18 mértföldet jöttem.
Hirtelen felbontóm a’ levelet, és olvasóm a’ kö

zkézül :
. „Don Fernando Ígérete szerint beszélt atyámmal , 
IL' ne‘“ a’ le, hanem saját érdekében. Kezemet ineg- 

Atyám megvakítatván e’ házasság állal, Fernan- 
t®n«k szavát adta. Az esküvésnek holnap kell meglör- 
ieh1' fokban , házunknál, és csupán a’ szükséges tanúk 
J enlétében. Elképzelheted, mit szenvedek. Én ugyan 
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határoztam : mit vagyok teendő; abból látni fogod , mint 
tudok én szeretni/4

Reszkettem e’ levél olvasására, lábaim ingadoztam 
nak. De a’ dühösség visszaadta bátorságom és erőmet♦ 
öszvérre ültem, és röpültem Lucindához, de csak éjjel 
érkeztem meg. Szerelmesem ablakához futottam, ott ta
láltam őt, és monda: „Cardenio! csak egy pillanat van 
hatalmamban , hallgass meg : Imé már lakodalmi ruhában 
vagyok. A’ gaz Fernando, az atyám, és a’ tanúk itt a 
mellék teremben várnak reám. Vég-válaszom ez!“—óü 
egy tőrt mutatott elő, és villámként eltűnt.

Felháborodván e’ szavakra nem valók képes felelni! 
kétségbe esve, magamon kívül rohantam a’ ház kapujára! 
nyitva volt, és bementem. A’ zavarnak közepette senk1 
sem vett észre. Eljutottam a’ terem küszöbéig, hol aí 
új házas párra várakoztak. Egy oszlop mellé húztaH' 
magam , hol a’ függönyök eltakartak. A’ kivilágított te" 
rém tömve volt inasokkal. Legelső jött be Fernado ’ 
utána Lucinda unoka testvére, mint tanú. Nem volt fegY" 
verem, dühömet magamba fojtottam. Kevés idő múlva meg* ’ 
jelent Lucinda, annya és két szobaleány kíséretében» 
födve drága kövekkel , testszín fehér-ruhában. Bocsát 
sák meg önök e’ részletes előadást, érdekes az rámnéZz 
ve , mert szüntelen szemem előtt van. Emlékemből egY' 
úttal kínt és vigasztalást merítek. Majd megérkezett * 
pap is, és egymásba tevén a’ mátka-pár kezeit, meg" 
kérdezte Lucindát, miképen szokás : „Szereted-e a’ féíz 
fiút, ki melletted áll ?“ Előre nyújtott fővel lélegzet nél*  
kül vártam Lucinda feleletét. Ah Lucinda! ki hitte vűlz 
na! olly sok édes szavak, annyi eskü után, tudva azt’ 
hogy nyugalmam, boldogságom, életem függ egyelik 
szavától. Boldogtalan én ! ki még panaszkodni merésZz
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lek gyáva létemre, nem bírván elég bátorsággal előlép- 
Ul és felkiáltani: Lucinda, te nem rendeikezhetel inagad- 
J* 0'> te enyém vagy, mi egymáséi vagyunk, a’ legszen- 
e,)b kapocs köt össze bennünket, téged hamis esküvés- 

r.tí akarnak rábírni , halálom itélet-szavát fogod kimon- 
’ a,,i; tartsd meg életemet, és kéméld magad egy iszo- 
nY'1 bűntől.

De én nem teltem semmit, és nem rohantam Fér- 
nand(jra , hogy kezeimmel fojtsam meg. Igenis! a’ gyöt- 
reJ(‘m , rnellyet szenvedek, még nem elég nagy, még 
obbre vagyok méltó. A’ pap Lucinda feleletét várta, ki 

‘/'•ványan, reszketve lecsüggő fejjel sokáig hallgatott, 
"kkor az annya hozzá hajolt, ’s tőlem eltakarta Lucinda 

’^l’él, és hallottam, úgy tetszik még most is hallom , 
*' boldogtalan „igent“ melly halálos Ítéletem volt. Bá- 

'•’latoinban , ijedtemben, és fájdalmamban megmereved- 
.F,n 5 kétkedvén ha váljon Lucinda hangját hallottam-e ? 

nem kétkedhettem tovább midőn azt láttam, hogy 
n.e5nan,l° Lucinda újjára vonta a’ jegy-gyűrűt. E’ pillá
ul Lucinda ájulva rogyott szobaleányai karjai közzé. 

annYa» Fernando utána mentek; és én, kinek 
v e,úei elhomályosodtak nem látván többé semmit, ordít- 

a rohantam ki, nem törődvén azzal, hogy rám ismer- 
>.* lem tudván hogy merre, nem érezvén a’ boszú 

[)(.OlnÍat’ melly később nem sokára kínozni kezdett. E’ 
téZ*  !<ita csalí e£y rögeszme volt agyamban: hogy meg- 
(j l0*y°dtam  ; csak annyira emlékszem homályosan , hogy 
pc/|Vore,nért mentem ’s a’ várost oda hagytam. Utaztam 

egész éjen által. Csupán egy érzelem fogott és 
K^.el még most is: hogy Lucinda hűtlen lelt, hogy 
(|('(.;l,u,a engem megcsalt Fernandoért, azon gaz Fernan- 

<r|» kinek csak születése, gazdagsága vakították meg 
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öt. De szívemben kész volt a’ mentség mellette; vissza
emlékeztem félénkségére , szelídségére, engedelmessé
gére, mellyel szüléi iránt viseltetett. Édes megszokása annak, 
hogy öt tökélletesnek hidjem, legyőzte szerelmem ha
ragját, ’s inkább szerettem sorsomban megnyugodni» 
mint Lucindának valamit szemére vetni. Illy szomorú 
eszméktől üldöztetve sebesen haladtam. Pihenés nélkül 
érkeztem e’ hegyek közzé , hol öszvérem kidőlt alólam- 
Én magam éhesen, fáradtan kínomban lerogylani egí 
szikla tövében azon határozattal, hogy olt halok meg- 
Sokáig nem tudom mi történt velem; mikor magamhö55 
jöttem, pásztorokat láttam körüliem, kik engem bizonyo
san ápollak Éhséget nem éreztem , csöndes voltam , 
fájdalommal értettem meg, hogy azon jó embereket meg' 
bántottam. De ők mind a’ mellett élelmemről gondoskod
tak , kenyeret tettek le azon helyekre, hová járni szok
tam , és abból ettem ; ha ettem jobban vagyok, ’s el
beszélgetek a’ kecske-pásztorokkal, kik szememre vetik 
hogy őket most is megbántom még, ’s nekem fáj jólte- 
vőiin iránti magamviselete.

Hlyen az én nyomoré életem ; éjjel faodúban hálok; 
nappal tébolygok; csak Lucinda neve van ajkaimon szün
telen , ha éneklek, ha kiabálok , azon reményben , liogí 
az imádott név kimondásakor halok meg. Önöket ped# 
kérem , hogy kéméljenek meg engem tanácsaiktól, 
haszontalan ; én sohasem gyógyulok meg, mert sohase111 
felejtem Lucindát, nem is akarom felejteni. Boldogtalan' 
ságom és kínaiéiban gyönyörködöm. 0 tudta előre , m1' 
kor hűtlen lett, hogy a’ Jóid hátán én leltem a’ legsze
rencsétlenebb emberré. 0 akarta : megnyugszom benne; 
boldogtalan vagyok, fáj ugyan hogy az vagyok , 
halálomig az fogok maradni.a
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E'képen beszélt Cardenio. A’ mélyen megillelödött 
Pap vigasztaláshoz készült, midőn egy édes gyöngéd 
*ang, melly lölök nem messzire kesergett, figyelmét fel 
Eresztette.

XXVIII.
f

Uj meglepő kaland.

Valóba tisztelnünk és becsülnünk kell a’ hős, a’ 
szerelmes Don Quichotteot, ki dacára roszúl kiütött 
Kalandoknak, ’s a’ minden lépte- és nyomára előgör- 
(|ülő akadályoknak, tántorílhatlanúl haladott nemes célja 
,e*é  : felébreszteni a’ lovagi kort. Unalmas időszakunk
ban ö szerezte nekünk azon pillanatnyi gyönyört, mellyet 
fezünk mulatságos kalandjai, ’s azon mellék események 
^„'ásásakor, mellyek szintolly érdekesek, mint a’ nagy 
E tettei. Bámulván dárdája rettenetes hatalmát, jó izüt 

r^y iünk az eredeti Sancho Pauzán. A’ mellett örömest 
•szlveszünk Lucinda szeretője bánatában is; és hogy 

' dologra térjünk : elmondom a’ szíves olvasónak azon 
t^gok magyarázatát, mellyek a’ pap ügyeimét fölébresz- 
. . - *. „Mindenható Isten I végre meghallgattál engem ;

lat itt találom meg az egyetlen boldogságot, melly 
an szivem eped : a’ magányt és síromat. Oh ! én nem 

j Easzkodotn többé, ha e’ puszta sziklák közt elrejlhe- 
, ma^am a’ kegyetlen és romlott világ szemei elöl, 
(ilve a m*atta om^ könnyek látása legkellemetesebb 

siet u A pap me&lePetvén, két társaival együtt arra felé 
e títl’ U 1,onnan a’ hang jött. Alig húsz lépésnyire 

j la alatt látlak egy ifjú parasztot, ki lábait moso- 
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gáttá a’ patak vizében. Képét nem láthatták mejjére 
csüggő feje miatt. Vigyázva közeledtek feléje, egy szikla 
darab mellé rejtőzvén ’s onnan bámulták az ifjú hófehér 
lábait. Durva gúnyája állott egy szürke posztó kabát
ból, derékon átövedzve, nadrág és szőr sapkából. Meg
mosván lábait, fövegéből vásznat vett ki, mellyel azokat 
megtörölgette. E’ mozdulatkor láthatták meg embereink 
az ifjú arcának szépségét. Elámullak, és Cardenio hal
kai mondá : „Teljes életemben nem láttam szebbel ; de 
még sem Lucinda.“ Az ifjú ember egyedül vélvén ma
gát, levette fövegét, és két ízben megrázván fejét, vál- 
laira omlott gazdag hajazata , magát csaknem ellepte’ 
Utasaink elölt világos lett, hogy az ifjú nem férfi. Da
rabig nézték miképen simogatja hosszú haját kezeivel í 
hanem egy általuk okozott zörejre az itjú nő oda tekin
tett , ’s ijedve felugrott, kezébe ragadván könnyű tás
káját, ott hagyva cipőit, mezítláb, hajadonfővel rémültei1 
tova futott. De az éles kavicsok miatt lábairól lehullott' 
A’ pap mindjárt olt termelt. „Bátorodjék asszonyom • 
mi jóakarói vagyunk, a’ vakesel hozott össze bennün
ket e’ hegyek közé. Szép haja elárulta a’ titkot, melly 
bizonyosan fontos érdekű ön előtt; azonban biztosító111 
önt a’ felöl, hogy titka elöltünk szent leend ; és bo
csásson meg vágyunknak, melly által önnek hasznain*  
óhajtunk/4

Az ifjú nő zavart-némán tekintett a’ papra, 
mindenfélekép bátorította ölet. Végre földre sütött kön- 
nyes szemekkel így szólt sóhajtva :

„Mivel hajam elárult, és e’ magány sem rejtheti 
el az emberek elől : nem fogok álarcoskodni; ajkam ne* ’1 
szokta meg a’ hazugságot, és úgy tetszik nekem, hogí 
könyörületes kebelhez szólok. Igenis, ón elrejteni akar" 
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t«in magam és nememel; pirultam ugyan az ezen álöltö
zet miatt okozandó gyanú érzeten: de ön — önök kímélni 
lógnak engem, ha mindent elmondandok.“

E’ szavakat annyi kellemmel ’s olly szerényen ejtette 
ki, hogy a’ pap és társai tisztelet és részvétre gyuladlak 
a’ szép személy iránt, ki nehány lépési félre menvén, 
öltözékét rendbeszedte , hosszú haját hátra simította, és 
egész bizalommal a’ pap mellé ülvén , e’képen beszélte 
L'l történetét :

„Van e<ry város Andalusiában, melly egy spanyol 
fő úrnak címet ad. Atyám e’ városban lakik, földmíves 
és felette gazdag. Szerencsémet nem alapiiá meg atyám 
lömérdek vagyona ; alacsony születésem okozta minden 
boldogtalanságomat. Mindazáltal nincs okom szégyenei- 
ni •> hogy földmivelönek vagyok leánya ; családom régi, 
Szonyteíen és tiszteletben tarlalik. Mi ős keresztyének 
Vagyunk ; rokonainknál tisztelet, a’ szegényeknél szere
lőt tárgyai; mert vagyonúnkat velük megosztjuk. Szü
lőimnek büszkesége nem a’ kincs, hanem én voltam, 
%ryetlen magzatuk, örökösük, reményük , öregségük tá
masza , az 'egyetlen tárgy , kiben szeretelök, örömük 
öszpontosúlt. Akkor igenis érdemes voltam szeretetökre, 
n‘,ei't én is szerettem, tiszteltem őket; egyedüli foglalko
zom volt nekik örömei mulatságot szerezni; csak éret
ek éltem , ugyanazért hatalmuk irántam határtalan volt.

7 kormányoztam a’ házat, a*  cselédek tőlem kérlek 
]!‘‘üdent, a’ munkásokat, az aratókat saját kezeimmel 
lZe‘tem ki; a’ gabona eladása, az élelem gondja, má- 

S()kkal jót tenni, segíteni, mind hatalmam alatt állott, 
’is Jó szüleim mindenkor jóvá hagyták leányuk intézke- 
ooseit. Egy napot sem hevertem el, ha egyél) dolgom 
10,11 volt, asszony! munkához, olvasáshoz vagy zongo-

12 
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rához ültem , mert a’ zenét különösen kedvellem, mint 
a’ melly a’ lelket gyöngédíti, az indulatokat megnyug
tatja. Hlyen volt ártatlan élelem ; irántoki hálából és 
nem dicsekvésből mondok el illy részletességeket.

Gondjaim miatt, és főkép mert nekem úgy tetszett, 
házunktól nem igen távoztam ; csak cselédeinket ismer
tem , és a’ szentegyházba is anyámmal vagy szobaleánya
immal mentem, köpenyembe burkolva, földre sütött sze
mekkel. Még sem kerülhettem ki egy ifjú szemeit, ki 
fia azon hercegnek, kinek atyáin jobbágya volt. Sze
rencsétlenségemre megtetszettem Don Fernandonak.“

E’ névre Cardenio felugrott, és olly változás lát
szott rajta, hogy a’ pap és a’ borbély féltették a’ düh
rohamtól. Azonban Cardenio nyugodt maradt, hideg 
verejték csöpögött homlokáról , fejét kezére támasztván , 
figyelmesebben nézett a’ beszélőre, ki semmit sem ve
vőn észre, történetét folytatta.

,,Minek hoznám lel mindazon fogásokat, mellyek" 
kel Fernando élt, hogy szerelmét tudassa velem. Meg" 
vesztegette cselédeimet, meglátogatta, hízelgésekkel hal" 
mozta szüléimet, éji-zenéket rendezett ablakom alatt, 
egy csomó szerelmes levelet írt, és azokat kezembe^ 
játszotta. Csákjainak nemhogy engedtem, sőt Don Fef" 
nandot úgy tekintettem , mint veszedelmes ellenemet, k*  
engem csak megalázni akart, ’s kettőzött éberséggel k^z 
rüitem üldözéseit. Mindazáltal — szégyennel bár — 
kell vallanom, hogy büszkeségemnek hizelgett, látvi* 11 
megkülönböztetésemet olly férfiú állal mint Fernan^' 
() szerelőire méltó szép ember volt. Bár hibáztam n|!'| 
az állal, hogy hajlamát figyelembe vettem : mindazállll( 
erényem és szüléim tanácsai oltalmazlak. „Leányo”'’ 
— mondá az atyám — másra, nem csak egyedül maga‘11
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bízom becsületed gondját, melly nekem drágább életem
nél ; ítéld meg magad , ha jehetséges-e, hogy te Don 
Fernando hitestársa légy? Őrizkedjél, kedves leányom, 
őrizkedjél; a’ legkisebb félre lépés, egy pillanatnyi meg- 
felejlkezés, vigyázatlanság, örökre megronthatnak; talán 
jól tennéd , hogy ezen ember hálóitól menekülhess, ha 
minél hamarább férjhez mennél. Kedved szerint választ
hatsz magadnak férjet, mert e’ vidéken senki sincs, kit 
választásod meg nem tisztelne ; én pedig áldandnám a’ 
napot, mellyen által fognám adni egész vagyonomat, 
hogy leányom nyugalmát biztosítsam.“

De én elég biztosságot hittem magamban, meg
köszöntein atyám tanácsát, ’s reményltein hogy Fernando 
leledni fog.

Hanem óvatosságom , hidegségem még jobban fel
ingerelték szenvedélyét. Hűkor pedig arról értesült, hogy 
szüleim férjet keresnek számomra : kebel-láza annyira 
Fellobbant, miképen elhatározta , hogy többé nem fog 
késni.

Egy éjjel, miután szobaleányommal hálószobám aj
taját gondosan bezárattam, épen feküdni akartam , midőn 
egyszerre előttem terem Don Fernando. Mozdulatlanul, 
ijedt-némán tekintettem rá , nem lévén képes egyetlen 
szócskát kimondani. Lábaimhoz borúit a’ hitetlen, és 
hízelgő szavaival, őszintéknek látszó könyök közt men
tegette vakmerőségét. Fiatal , hivékeny, tapasztalatlan 
létemre megindultam könyuin; de csakhamar vissza
vervén lelki erőmet, szigorú hangon mondám neki:

„Uram ! rosszul ismer ön, ha azt véli, hogy jelen 
veszélyes helyzetemben gyöngének találand ; én nem ret
tegem önnek illetlen gerjedeimét, mert tudom , hogy ha 
“'ás nem, a’ halál megszabadít tőle. Ón jobbágyának

12*  
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vagyok ugyan leánya , de nem vagyok önnek rabszolgá
lója. Önnek nemesi címe és rangja nem gyakorolhatnak 
semmi jogot becsületem fölött; büszke, független lelkem 
magasban áll mint ön, főkép ha hasonló gaz tettekre 
alacsonyodik ön , mint jelenleg. Kérem tehát, hogy kí
méljen engem e’féle hizelkedéstől, könyöklői és haszon
talan esküktől ; szívem nem fog másé lenni soha , mint 
választott hitvesemé.“

„Hitvesedé ? — feleié hirtelen — e’ nevezel birka**  
tásában öszpontosúl minden vágyam ; épen azért jelentem 
meg e’ helyen, hogy kényszerílselek kezem elfogadására. 
Igen! Isten szent annyának képe előtt, mellyet itt látok, 
esküszöm az egek urára és becsületemre , hogy más 
nőm nem leend, mint szereteti Dorottyám.“

E’ névre Cardenio ismét megmozdúlt, és nem bír
hatván többé indulatával : „Asszonyom — mondá — ke
gyedet Dorottyának hívják ? Én is hallottam egy sze
rencsétlen Dorottyáról; kérem csak lessék tovább foly
tatni, részemről én is fogok mondani dolgokat, méllyé**  
ken bámulni fog kegyed.“

Dorottya Cardeniora tekintett, és meglátván annak 
rongyos ruháit, kuszáit haját, nyugtalannak látszott sza
vai miatt; mindazáltal tovább folytatta beszédét.

„Meglepetve és illelődve Don Fernando ünnepélyes 
esküje által, eleibe terjesztettem mindazon akadályokat, 
mellyek célja ellen szegüllek, bekövetkezhető megbáná
sát, és atlya a’ hercegnek haragját. Kértem, hogy ne 
hagyja magát elvakítlalni olly szenvedély és egy kissé 
kellemes arc miatt, mellyekért ölet mindenki kárhoztatni 
fogja, csupán ön maga nem. Es végre kértem, kény- 
szerítetlem irántam mutatott érzelmére : engedje csönde
sen lefolyni életemet, azon állásban, mellyben születtem, 
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és azon fénytelen boldogságában, mellyet csak hason- 
sorsúak körében lehel élvezni.

De minden ellenvetéseim, könyörgéseim haszonta
lanok voltak; ellenvetéseimet megcáfolta, könyörgéseimre 
nem hallgatott, és újabb esküt tön.... Csalárd szívem 
csérben hagyott; szívem mondá nekem : hogy nem én 
volnék első , kit a’ szerelem magas pocra ültetett; hogy 
Fernandon kívül más is csinált már rang-ellenes házas
ságot ; és hogy tán veszélyes dolog volna rám nézve 
egy indulatos” fiatal embert a’ kétségbeesésig vinni, ki 
éjfélkor távozván háló-szobámból, képes volna jó hírembe 
gázolni, ’s nekem nem maradna hátra egyéb, mint örökké 
azon bánkódni, hogy nem használtam fel erénye végső 
lellobbanását. E’ vétkes sugallatok mérlegében sokat 
nyomlak még Fernando ígéretei, könyörgései, könyüi, 
Ián kelleme is, és határtalan szerelmének nyilvánítása. 
Klőszólítám szobaleányomat, hogy lenne tanúja Fernando 
mátka-esküjének. Es a’ hitszege megesküdt, az ég min
den átkait fejére kérte, ha engem ellelejtendne ; meges
küdt vallásunk minden szentjeinek nevére ; én pedig el
hittem ; hitlem szándéka tisztaságában.

Don Fernando hajnalkor távozott el; kikiserle szó— 
baleányom, ki őt háló-szobámba is vezette. Egy drága 
gyűrűt hagyott nálam, mint esküje zálogát, mint mátka
gyűrűjét ; és rávett , hogy titokban meglátogathasson 
mindaddig, míg- egybekelésünket a világ elolt fölfedez— 
heti. Következő éjjel ismét eljött — ulolszor. Azóta 
kereshettem bár hói, sétatéren, szentegyházban, Don 
k'ernando nem volt sehol. - Így ‘élt el egy egész hónap ; 
elképzelhetik önök rettegésem, lelki fájdalmain, ’s azon 
kínos erőködést, hogy emésztő bánatomat atyámtól eltit
koljam. Egészségein megromlott, ’s épen ágynak esni 
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akartam , midőn egy véletlen újság még boldogtalanabbá 
telt. Híre futott, hogy Fernando nőül vett egy közel 
városbeli nemes születésű gazdag és szép hölgyet, kinek 
neve Lucinda .. ..“

Ekkor Cardenio összeráncolta homlokát , ajkaiba 
harapott és orcáját két kezével eltakarván , némán sírni 
kezdett.

,,Hanem úgy beszélték — folytalá Dorottya — hogy 
ezen nászt meggátolta egy rendkívüli esemény. E’ rám 
nézve halálos hír keblemet fellázította, boszúért eped- 
tem ; és juhász öltönyben, pénzt ’s női ruhákat vevén 
magamhoz, éjjel egyedül útra keltem , egyenesen azon 
város felé , hol Fernando megházasodott. Ólét látni , 
bűnét szemére vetni, elölte akartam meghalni. Harmad
napra odaértem. Első gondom volt Lucinda lakát meg
tudni. A’ történtek felöl csakhamar értesültem. A’ világ 
azt beszélte, hogy az esketés percében Lucinda nem 
akarván „igent44 mondani, helyette édes annya mondta 
azt ki, ő pedig elájult.44

„Mindenható Isten 1 — kiállá Cardenio elragadtatva 
— még egyszer, egyetlen egyszer ismételje ön e’ sza
vakat. Tehát Lucinda annya ? ....“

„Mondta ki az „Igent44 leánya helyett — válaszold 
Dorottya bámulva — Lucinda pedig iélholtan összerogyott. 
Mikor feleszmélt, kebléből egy aláirt levelke hullott ki, 
mellyben nyilvánította, hogy ö már egy Cardenio nevű 
ifjú ember jegyese volna , ’s készebb meghalni, mint 
esküjét megtörni, a’ mire kényszerítik. Egy tör is volt 
kebelébe rejtve, mit meglátván Fernando, dühösen Lu- 
cindára rohant, hogy a‘ tört szivébe dőlje. Megakadá
lyozták a’ dühöngöt, ki tüstént elutazott. Másnap Lu
cinda is eltűnt. Szüléi kétségbe esve kerestették min- 
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•lenült, keservesen megsiralván ostoba erőszakos tettü
ket. Ez esemény után reményem újra föléledt, I)ou 
Fernando ismét szabad volt, tán meg fog térni. Nem 
tudtam merre keressem , de elhatároztam, hogy nyomán 
•negyek. Utamban saját nevem, személyes leírásom mel
lett hulláin hirdeltelni, hogy jutalmai tűztek ki szüleim 
annak, ki hozzájuk visszavezet. Halálos félelem fogta 
el szivemet. Atyám színe elölt megjelenni, igazságos 
szemrehányásait hallani ! Igenis; ö megbocsátna nekem, 
de szégyenem és bánatomban lábai előtt rogynék össze. 
Tüstént kifutottam azon városból, és ide tévelyedtem e’ 
szomorú sziklák közé, nem kívánván csak elrejtőzni az 
emberek szemei elől. Már több hónapig szolgáltam itt 
egy paraszt embernél mint kecske-pásztor, de ott kel
lett hagynom, mert fölfedezte nememet, ’s nem tűrhe
tem gyalázatos vágyait. Most e’ magányban élek segély, 
eledel nélkül, óhajtva várván halálomat, melly kinaimtöí 
’uegszabadíland, és elternetendi velem együtt boldogta
lanságom, hibáim és lelki gyötrelmeim emlékezetét.44

XXIX.

Mellyben elöadatik • miképen vettetik vége hősünk 
szigorú bűnbánásának.

Végezvén beszédét Dorottya, Cardenio kézen foga, 
es monda neki : „Asszonyom ! ön tehát a’ gazdag Clenard 
leánya ?“

„Honnan ismeri ön atyámat. ?“ kérdező Dorottya.
„Én vagyok ama szerencsétlen, kinek Lucinda hű

séget esküdött, én vagyok Cardenio, kit Fernando bűnei 
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mostani sorsomra juttatlak. Lássa kedves Dorottya , én 
is, mint ön, mindent vesztettem , és még többet : értei-*  
memet; de úgy érzem , hogy azok után a’ miket öntől 
hallottam , mintha visszanyerném. Önnek szenvedései , 
jelenléte, ’s a’ vágy önnek szolgálhatni , felbátorítottak. 
Lucinda tehát nem csalt meg engem, mert nem akar, 
nem képes más nője lenni, mint Cardenio-é. A’ mi önt 
illeti : legyen nyugodt, a’ legszentebb eskü jogosítja önt 
Fernando kezére. El nem válunk egymástól, asszonyom , 
mind addig, míg a’ hűtlent meg nem lelendjük ; és én 
becsületemre esküszöm , hogy szava beváltására kény- 
szerítendem őt, vagy meg fog halni.“

Dorottya e’ nyilatkozatra Cardenio lábaihoz omlott, 
ki őt tüstént fölemelte, ígéretét ismételvén. A’ tiszte
lendő atya pedig házához kérte mind kettőjüket, mond
ván : „Én magamra vállalom Dorottyát kimenteni szüléi 
előtt, ’s aztán ha kell, magam is megyek Fernandot ke
resni , kötelességére emlékeztetni, ’s reményiem, hogy 
az erény útára fogom őt téríteni a’ nélkül, hogy önök 
életüket veszélyeztessék.44

A’ két szerencsétlen hálásan fogadta e’ szívességet, 
’s ajánlatát megköszönték. Miklós mester is felajánlotta 
szolgálatát, egyúttal előadta utazásuk indokát, melly 
szerint egy régi jó barátjukat, Don Quiehotteot keresik, 
kigyógyilani akarván azt különös betegségéből.

E’ tárgy érdekes lön Dorottya és Cardenio előtt; 
emez homályosan emlékezett is bizonyos civódásra , melly 
közte és a’ manchai lovag közt történt.

E’ percben meghallották a’ követségből visszatért 
Sancho hangját, ki nem találván a’ papol a’ kijelelt he
lyen , egész erejéből kiabálni kezdett, A’ borbély tüs
tént elébefulolt,
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„Hol a’ manóba járnak önök ? — monda Sancho — 
no hiszen szomorú állapotban találtam Don Quichotteot 
ö nagyságát, egy ingben, elsoványodva, halálsáppadlan, 
félholtan fekszik a’ földön , és csak Dulcinea nevét nyö
gi; hiába mondtam neki százszor meg százszor, hogy 
a’ szép asszonyság azt parancsolja , hogy tüstént térjen 
vissza Tobozéba, rá sem hallgatott; hanem mindig csak 
az a’ nóta járja : hogy ö semmi esetre sem jelenhet meg 
előtte addi‘»-, míg valami nagyszerű tett által szerelmét 
meg nem érdemlendelte. Ugysegéljenre mondom , hogy 
lássanak önök a’ dologhoz minélelöbb , mert ha még fél 
nap így tart: aligha lesz belőle valaha császár.“

Az alatt míg Miklós mester Sanchol biztatta : a’ 
Pap Dorottyával közlölte tervét, melly szerint Don Qui- 
ehotteot haza csalhatni vélte. A’ szép Dorottya tüstént 
ajánlkozott a’ szerencsétlen hölgy szerepére. Női ruha 
volt vele , ismerte a’ lovag-regények nyelvét, és fökép 
mert szívesen telte a’ pap kedvéért , ki ajánlatát el is 
fogadta. Dorottya tüstént felöltözködött, magára vevőn 
zöld bársony köpenyét, melly alól csinosan kivart felső 
Öltönye, gazdag derék övvel körítve, látszott. Nyak- és 
fül-ékszerei, nehány drága kő, annyira emelték szépsé
gét , természeti küllemeit , hogy Cardenio még jobban 
Megbosszankodott Fernandora.

De a’ bámulásra kinek volt nagyobb szája mint 
Sanchonak , ki Dorottyát csaknem elnyelte szemeivel, ’s 
nem állhatta meg, hogy a’ paptól ne tudakozza: „Ki lé
gyen e’ csókolni való szép úri asszony ?“ „Barátom! 
— felelő a’ pap fontos képpel - e’ hölgy senki más , 
‘“int a’ roppant Mikomikon birodalomnak egyenes és 
ügyetlen örököse, ki meghallván a’ kend urának hírét- 
nevét, mellyel Guineában szerzett, tüstént útnak indult, 
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hogy fölkeresse Don Quichotte lovagot, megkérendő ő- 
tet, hogy buszút álljon bizonyos óriáson, ki a’ szép 
örökösi királyi székétől megfosztotta ; jól megértse kend 
atyámfia! nem kevesebb mint király-leány.“

„No már azt szeretem — feleié a’ csatlós — és 
annyit mondhatok tisztelendő atyaságának, hogy a’ szép 
király-kisasszony nem fárad hiúban; majd megtanítja az 
ón urasúgom azt az óriás fattyút, csak valami boszor
kányság ne történjék a’ munka közben, mert mára’ késér- 
lő szellemek ellenébe nem sokat érünk. Hanem köz
tünk legyen mondva , édes tisztelendő uram , nagyon 
szépen megköszönném ha rávenné Don Quicholle ő 
nagyságát, hogy minélelőbb vegye feleségül ezt a’ gyö
nyörűséges asszonyt — heh kár hogy a’ nevét nem tudom !“

,,A’ neve: Mikomikona király-kisasszony , mert Mi
komikon országból való.“

„Aha 1 értem ; tehát Chinában is az a’ szokás, 
mint nálunk, hogy az embert a’ maga falujáról neve
zik. Hanem mindegy az , tisztelendő atyasága , csak a’ 
lakodalomról gondoskodjék, kérem, és a’ lehető leg
rövidebb idő alatt kösse össze őket; mert hej 1 nagy 
okom van a’ sietségre/4

E’ beszélgetés alatt Dorottya felült a’ pap öszvé
rére, Miklós mester a’ magáéra, áliára kötvén a’ rőt-ö
kör farkat. A’ pap, kinek többé nem jutott szerep, 
Cardenioval hátra maradt, és mondá Sanchonak , hogy 
a’ fejedelem-asszonynak legyen kalauza , szívére kötvén 
mindenek fölött, hogy sem ő róla, sem a’ borbélyról 
egy szót se említsen, különben sohasem lesz császár 
az urából. Sancho ígéretet tőn hallgatni, ’s útnak in
dult. Mintegy % niértföldre megpillantották Don Qui- 
chotteot a’ sziklák közt, felöltözve, de nem fegyveresen. 
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Mihelyt Dorottya meglátta öl, paripáját kétszeresen si
ettette , ’s elérvén a’ lovaghoz a’ szakállas borbély le
ugrott , ’s leemelte a’ királynőt , ki tüstént a’ manchai 
hős lábaihoz borult. A’ hős hiúban erőlködött ölet föl
emelni. ,,E’ helyzetet — mondá a’ nö — melly annyira 
Mik szerencsétlenségemhez, nem hagyom el addig , oh 
hatalmas lovag ! míg udvariasságod ügyemben Ígéret 
szavát megajánlani nem méltózlatik. Azt merem előre 
is állítani, hogy az irántami részvét kegye, mellyérl 
szárazon és vízen jöttem ennyire, a’ manchai hős hal
hatatlan dicsőségét csak növelni fogja.“

„Szépséges hölgy ! — viszonzá Don Quichotte— vál- 
•“zhatlan akaratom, kérelmét meg nem hallgatni míg je
len helyzetéből föl nem kel.“

,,E’ határozat, uram 1 a’ legszomorúbb rám nézve, 
mert nekem is másolhatlan szándékom addig föl nem e- 
Hyenesedni, míg kérelmem iránt önnek kegy-szavát nem 
bírom.“

„Jól van tehát, asszonyom, megadom azt, de csak 
azon (öltét alatt, hogy nem fog ön kívánni lőllem sem
mit ollyat a’ mi királyom, hazám, ’s e’ gyöngéd szív 
úrnője érdekeivel ellenkezik.“

Sancho, kinek e’ hosszú bevezetés sehogysem tet
szett , urához sompolygolt, ’s halkai fülébe súgá: „Ne 
tétovázzék nagyságod előre-hátra; nem akadtunk ám még 
(;<ldig Hlyen koncra; aztán gyerekség az egész dolog, 
csupán egy pity-poly óriást kell megölni; ez a’ szép
séges szép hölgy pedig se több se kevesebb , mint ki
rály-kisasszony , egyetlen örökössé a’ nagy Álikomikon 
birodalomnak , melly a’ chinai Szerecsen országban fek
szik/4

„Akárki légyen ő — viszonzá Don Quichotte — én 
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is tudom mit parancsolnak lelkiseméretem, és hivatalom. 
Asszonyom ! méltóztassék fölegyenesedni, én felajánlot
tam magam önnek kérelmére.44

„Tudja meg- tehát ön, nagy lelkű lovag! mit várok 
én önnek vitézségétől. Megvárom , hogy oda fog kisér
ni , a’ hová és a’ merre önt vezelendem, ’s nem fog 
vállalkozni semmi más kalandra, míg boszút nem áiland 
érettem egy gaz árulón, ki törvénytelenül bitorolja bi
rodalmamat.44

„Elfogadom , asszonyom , és esküszöm ; a’ bánatot 
pedig, melly szép homlokán borong, méltóztassék szám
űzni , mert biztosítom fenségedet, hogy e’ kar, melly 
annyira rettenetes a’ gonoszok elölt, rövid idő múlva 
visszahelyezendi önt hajdan dicső ősei királyi székébe. 
És pedig e’ percben induljunk , egyetlen perc , melly a’ 
dicsősségre nézve veszve van, vissza nem szerezhető 
soha többé.44

A’ fejedelem-asszony lovaga kezéhez nyúlt, hogy 
megcsókolja, de az udvarias Don Quicholte semmi szín 
alatt meg nem engedte, hanem kegye jeleül megölelte 
őt. Azután Sanchonak parancsolta: hogy nyergeljen. 
Sancho kész köteles szolga volt. Hősünk lelökvén fegy
vereit , rnellyeket Sancho egy tölgyfa ágról vonszolt és 
rázott le , tüstént lóra ült. Ezt látván a’ még mindig 
térdeplő borbély, ki nem mert megmozdulni, félvén hogy 
szakálla leesik , Dorottyát öszvérére segítette, és ő is 
felüli a’ magáéra. Csak a’ szegény Sancho gyalogolt, 
keservesen sóhajtozván szamara után ; csupán a’ remény 
enyhítette fájdalmát, hogy valahára most már valóságos 
császár lesz az urából Mikomikonban, és egy kis király
ságot majd neki is fog vetni. Mindazállal azon egy nem 
tetszett neki, hogy jobbágyai szerecsenek lesznek; ha
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nem gondola magában : majd segítek én a’ dolgon ; áp
olónként átcsolnakázlatok egy rakást jobbágy urai mák
ból Spanyolországba, a’ hol jó pénzen eladogatom ö 
kegyelmüket; meg is ülhetné a’ menykő ha vagy 30 e- 
Zer darabra nem akadna jó vevő, mert hitelben egy fiát 
Sem adok ám 1 Majd aztán valami zsírosabb fajta hivatalt 
megveszek, és így könnyedén lesz mit aprítani a’ tej
be. Úgysegélyen I rajtam ki nem fognak kendlek job
bágy uraimék ! mind áthordatom én aprajái nagyját 
Spanyolországba, és ha mind olly feketék is kendlek 
mint az ördög : majd fel tudom én kendteket váltani 
szép fehér pénzre mint a’ hó.“

Míg Sancho illyetén vigasztaló ábrándokkal ringatta 
•-1 gyaloglási búbánatát : azalatt Cardenio és a’ pap egy 
bokorból lesték utasaink jöttét, azon törvén a’ fejüket: 
•ni szín alatt csatlakozhatnának hozzájuk ? Egyszerre neki 
esik a’ találékony eszű pap Cárdenio szakállának, és 
ollójával tőből levágja , azután ráterítvén saját felső öl
tönyét, fekete köpenyét, csaknem ráismerhellenné vál
toztatta Cardeniót \ maga pedig egy ingben és mellény
ben maradván , egy rövidebb ösvényen társával együtt 
kitért az országúira. Don Quicholte épen akkor eresz
kedett le a’ hegy-hátról. Meglátván őt a’ pap, bámulást 
teltetve megállolt, ’s egy darabig ránézett; majd tárt 
karokkal hozzá sietett, mondván: „Csakugyan nem csal
nak szemeim ön az én szeretett honfim a' manchai 
Don Quichotle, támasza, védője az elnyomottaknak , 
’Űköre a’ lovaffisásnak, virága, dicsössége a’ kalandor 
hősöknek/*

Don Quicholte eleinte megütközött a’ megismeri 
tisztelendő atya miatt, majd lováról leszállni készült.

„Nem , uram ! — monda a’ pap — nagysádat illeti 
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a’ nyereg, mellyben hirét nevét megalapító. Nekem elég 
szerencse, ha nagysád, hivatalom iránti tiszteletből, 
megengedi hogy társaságát gyalog követhessem.“

Azonban Miklós mester nem várván szóra , önként 
megkínálta a’ papot öszvérével, ki azt el is fogadta.

Út közben Don Quichotte kérdést intézett a’ tisz— 
telendőhöz :

„Mi hozza ide egyedül , inas, paripa nélkül, illy 
könnyedén öltözve ?“

„Elég szomorú esemény — feleié a’ pap — elútaz- 
tam ezen ifjú emberrel, Cardenióra mulatván , hogy egy 
meglehetős öszveg pénzt a’ kezemhez vegyek, mellyet 
egy rokonom után kaptam Nyúgot-indiából. Tegnap nem 
messze innen négy rabló megtámad bennünket, és így 
hagytak a’ mint ön látja. És a’ dologban az a’ legkü
lönösebb , a’ mint nekem beszélték , hogy azon zsivá- 
nyok gálya-rabok voltak, kiket egy rettenetes ember, 
karja hatalmával levervén a’ pandúrokat, szabadított ki 
bilincseikből. Úgy-e, nagyságos úr, azon becsületes 
ember bizonyosan az őrüllek házából szökött meg, vagy 
maga is rabló-zsivány lehetett, mert erejével a’ bűnt 
védelmezte, a’ bárányok közzé a’ farkast vetette, erő
szakot követelt el egyúttal: a’ törvényen, igázságon, 
és emberiségen. linó tehát azon gyönyörű hősnek, ki 
annyira pártolja az útonálló haramiákat, tartozom a’ 
szerencseért, hogy önt láthatom.“

Don Quichotte le volt főzve, irúlt—pirúlt, ajkába 
harapott, hanem kukkanni sem mert. Bezzeg meggyónta 
helyette Sancho : „Már hiszen, édes tisztelendő uram ! 
az nem az én hibám, hogy azok az emberek szabad lá
bon vannak ; mert eleget mondtam a’ nagyságos úrnak, 
hogy azok mind egy szálig betyárok.“
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„Kend ahoz csacsi, édes fiam — kiáltá Don Qui- 
chotte mérgesen — hányszor mondtam már, hogy lehel
len a’ lovag-kalandoroknak tőröl-hegyre kikutatni : ha 
váljon érdemes-e mindenik szerencsétlen az oltalomra, 
niellyet állapota igényel. Élőmbe akad nehány rabláncra 
vert ember : láncaikat széttöröm ; ez az én tisztem , a’ 
többi nem az én gondom. És keztyüt dobok mind azok
nak , kik ezt roszalják, kivevén a’ tisztelendő urat, ki
nek hivatalát tekintetbe veszem.44

„Lovag úr ! — monda Dorottya — emlékezzék nagy- 
szivü „ajánlatára , melly szerint nincs hatalmában bár- 
nielly kalandra vállalkozni addig : míg értem bőszét nem 
állandóit. Csillapítsa ön nemes haragját; bizonyos lehet 
ön az iránt, hogy ha a’ tisztelendő úr tudta volna, kinek 
gyözhellen karjai szabadították meg a’ gályarabokat : nem 
ejlendelte ki azon gondolation szavakat, mellyeket tőle 
Indiánk.44

„Inkább tőből kiszakasztottam volna a’ nyelvem44 
— viszonzá a’ pap.

„Asszonyom ! — monda Don Quicholte — feledjük 
el. Önnek teljes hatalma van felettem , és én meg tudom 
eskümet tartani. Hanem bátorkodom fönséged előtt az iránt 
esedezni , méltóztassék engem értesíteni szerencsétlen 
történetéről, hogy én is hadd tudjam meg : minemü el
lenségtől kell megmentenem fenségedet.44

Uram ! — feleié Dorottya — ezzel tartozom ön
nek , és kész vagyok eleget tenni.44

A’ pap, borbély, Cardenio, még Sancho is, kit 
,n iudinkább—inkább érdekelt a szép király kisasszony , 
körülvették öt, hogy szavát jobban érthessék ; Dorottya 
pedig megigazítván magát nyergeken, egyet köhinlell, 
’s megkezdő érdekes beszédét.
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XXX.

Ml/fépen adta elő a' szép Dorottya koronájátóli 
meg foszt at úsát.

„Elsőben is tudják meg önök , uraim, a’ nevein.44 
Itt megakadt ö fönsége , mert nem jutott eszébe ujdonat 
uj neve. A’ pap észrevevén Dorottya zavarodását, tüs
tént közbevágott : „Asszonyom ! nagyon megfogható , 
hogy fenséged zavarba jön szerencsétlensége emlékére ; 
és miképen nekem fenséged komornyikja beszéli , nem 
csoda ha az egész Mikomikon birodalma siratja fejede
lem-asszonya sorsát; mert nincs is boldogtalanabb lény, 
mint Mikomikona királyhölgy.“

„Köszönet önnek , uram ! — viszonzá Dorottya — ön 
belátá zavarom indokát; de úgy hiszem, hogy most már 
kerékvágányba jöttem, ’s reményem van siralmas törté
netem bevégezhetni. “

„Atyámnak a’ nagy Mikomikon birodalma békés fe
jedelmének neve volt : Tinákrio a' bölcs; azért nevez
ték pedig így, mert a’ bűvészeiben nagy mester volt. 
Tudománya után megjósolta , hogy édes anyám, Xaramilla 
királynő, férjénél előbb meghal; és hogy ő maga is az
után nem sok idő múlva engem árvául hátra hagyand. 
Legnagyobb fájdalmára ugyanakkor belátta , hogy az én 
birodalmamba berontani fog egy rettenetes óriás, egy 
szomszéd nagy sziget királya : Vandafilando a’ band
ázsai , a’ ki — hogy tekintete félelmesebb legyen — min
dig- keresztbe néz, ámbár szemei épek. Atyám belátta 
azt is, hogy balsorsom és száműzetésem kikerülhetend- 
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nóm, ha Padaíilandohoz nőül megyek; de abban meg
bizonyosodott, hogy én a’ világ minden kincséért sem 
fognék nője lenni egy óriásnak is, ha még hat akkora 
volna is. Tinakrio tehát nekem azt tanácsolá, hogy ha
lála után tüstént Spanyolhonba hajózzam, mint a’ hol 
találandnám föl az egyetlen bajnokot, ki engem megvé
deni képes, kinek neve Don Gigolte *)  vagy Quicholte, egy 
,r|agas termetű, sovány száraz tekintetű hős, kinek válla 
körűi egy barna bőr jegy látható." — E’ szavaknál Don 
Quichotíe megszólítá csatlósát: „Fiam ! vetkeztess le en
gem tüstént/4

*) Ürü-comh.

„Miért?" kiáltá Dorottya.
„Akarom látni, uszonyom: ha én vagyok-e bölcs 

attyának kijelöltje ?"
„Nem érdemli a’ fáradságot — feleié Sancho — bi

zonyosan tudom , hogy nagysád hátgerincén megvan a’ 
Jegy." , f ,

„Elég annyi — mondá a’ fejdelem-asszony — jó bá
jtok közt”úgy sem megy a’ dolog szörszál-hasogalásig. 
ttogy meggyőződjem • elég volt nekem a’ hős Don Qui— 
chotte vonásait, termeiét, alakját látnom. Igenis 1 az 
ég küldötte önt nekem , hogy királyi székemet helyre
állítsa ; és a’ felől nem is kétkedem , mihelyt Ossonánál 
kikötvén, meghallottam vitézsége hírét, melly nem csak 
sPanyolhonban , hanem az egész Manclia megyében köz
beszéd tárgya."

„Asszonyom I nem foghatom meg : hogyan köthe
tett ki Ossonánál, hol sohasem volt kikötőhely."

„A’ fejedelem-asszony bizonyosan úgy akarta mon

13
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dani — mondá a’ pap — mihelyt Malagánál kikötött; ha
nem nevel cserélt, és Ossonában hallhatta meg először a’ 
nagy Don Quichotte hírét.44

„A’ biz úgy van — viszonzá Dorottya — de hiszen 
ön meg fogja engedni egy idegennek, ha szót téveszt.

Még azt nem mondám, hogy atyáin Tinákrio kál- 
deái vagy görög nyelven írt végrendeletében meghagyta , 
hogy az említett hős bajnokhoz, mihelyt Pandaíilandónak 
nyakát szegi, tüstént férjhez menjek, és ölet birodalmam 
és személyem urává tegyem.44

„Nos Sancho ! hogy érzed magad ? — kérdő Don 
Quichotte mosolyogva — hallod-e mit ajánlanak ? Hát nem 
voll-e igazam? hiszed-e már valahára, hogy birodalmak
nak és király leányoknak leendőnk urai?44

„Ugysegéljen ! meghiszem — feleié Sancho — és 
testestől lelkestől beleegyezek mindenbe; mert ugyancsak 
nagy füles volna, ki lakodalmat nem csapna, mihelyt ki
tekertük Pán-dárido ö nagysága nyakát. De talán a’ mátka 
nem elég szép ? Ühüm 1 teremtugyse jó volna, ha az 
én bundámba is ollyan bolha fészkelné magát !“ Ekkor 
Sancho egy bukfencet vetett, és letérdelt Dorottya előtt 
kezeit csókolandó. Dorottya megengedte, Ígérvén neki 
hogy birodalmában igen nagy úrrá teendi. Azután tör
ténetét fejezé be, mondván : hogy számos kíséretéből, 
mellyel hazulról elindult, csak komornyikja maradi meg í 
a’ többi áldozatul esett egy borzasztó szélvésznek és 
hajótörésnek, mellyből ö maga is csak egy deszkán sza
badult meg.

Don Quichotte újra esküt tőn , hogy addig nem 
válik el Dorottyától , míg a’ hitetlen Pandaíilandónak 
nyakára nem hág. „Győzelem után — mondá tovább —- 
melly pedig kétszer keltő négy, személyének határtalan 
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szabadságában fogom fönségedet hagyni; mind addig, 
míg szívemet ama kegyetlen bírja , kit imádok , és °ki 
engem annyi idő óta ... . Elég; többet nem szólhatok , 
<le házasodnom nem szabad, ha mindjárt egy phoenix 
kérne is férjéül.“

„De hát csakugyan megörült nagyságos vitéz uram 1 
szakasztá félbe Sancho mérgesen — hogy ollyan badar 

dolgokat összebeszél. Visszautasítani illy szép fiatal asz- 
szonyt országostól együtt ! És mind ezt a’ gyönyörűsé
ges Dulcinea szép szemeiért. No hiszen szép hasonla
tosság a’ kettő közt! De elbújjék ám az a’ paraszt szok
nya ! hiszen arra sem méltó, hogy a’ király kisasszony 
istirinflijét lehúzza. Dejszen ha megint a’ regi nóta járja : 
jojszakát neked nagy uraság, hercegség, gorófság ! Ha
nem az Isten szerelméért vitéz uram 1 vegye el, vegye 
el kérem , kényszerítem vegye el ezt a’ király kisasz- 
szonyt, legyen esze, és ne keresse ön szarva közt a1 
tölgyit.“

Ez illetlen beszédre Don Quichotte iszonyú dühbe 
Jött; fölemeli dárdáját, és ollyat húz Sancho válla közé, 
hogy a’ szegény csatlós földre terül.

„Haszontalan pimasz! hát azt hiszed, hogy osto
baságodat örökké elszívóiéin már. Szerencsétlen pokol
gyümölcs ! ki legalább is méltó vagy, hogy az legyél , 
dly képen merészelvén szólani fönséges Dulcineáról. Hát 
nem tudod-e, semmirekellő füles bolond, le kígyó fajzat, 
hogy minden erőm ö tőle származik, hogy nélküle sem
mi vagyok, hogy ő önt belém bátorságot, ö harcol, 
diadalmaskodik én bennem, hogy csak ö általa élek , 
létezek , lélekzem ? Goromba gaz fickó ! hálátlan csat
lós ! kit a’ porból emeltem gróílá vagy herceggé — 
mert én azt megtörténtnek tekintem már — te merész-

13*  
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led szidalommal illetni azt, kinek magas állásodat kö
szönheted ?“

Sancho a’ király kisasszony paripája mellett gug
golva hallgatott, mint a’ hal, és csak Dorottya könyör
gésére nyert bocsánatot urától. „Menjen kend barátom
— monda neki Dorottya — és csókoljon kezet a‘ vitéz 
úrnak, ’s kérjen engedőimet pillanatnyi megfeledkezése- 
ért , és azon tiszteletlenségért, mellyel a’ nemes szár
mazású Dulcineát illette, kit én nem ismerek ugyan, de 
határtalanéi tisztelek, és a’ kinek tiszta szivemből lennék 
szolgálója. “

Hősünket e’ szavak megszelídítvén, Sancho teljes 
bocsánatot és áldást nyert, és szigorú intést ildomosabb 
magaviseletre.

Epén akkor ballagott az úton egy ember, kit czi- 
gánynak nézett a’ társaság, ülvén szürke szamár hálán. 
Sancho, kinek szíve megdobbant mihelyt szamarat látott, 
magáénak ismerte a’ szürke szamarat. Meggyőződött 
pedig mikor ráismert Ginés Passamonlra, a’ sierra mo
rénái zsiványra. „Megállj, kötni való 1 — orditá Sancho
— add vissza jószágomat, az én életemet, szerelmemet, 
boldogságomat, add vissza szamaramat, lókölő zsivány !“ 
Ginész , erős kísérettel látván a’ szamár-gazdát, nem 
várta be a’ zivatart, hanem illa’berek nád a’ kert! ke
resztül kasul a’ szántóföldeken. Sancho pedig egyene
sen szamarához futott; ölelte , csókolta , cirógatta.

„Itt vagy hát megint — mondá neki — hűséges úti
társam , barátom ! hát hogy folyt a’ dolgod, szerelmes 
íiam ? hogy élhettél meg nálam nélkül, szivemnek egyet
len egygye ?“ A’ szamár pedig némán fülelt. Az egész 
társaság osztozott Sancho örömében ; azonban Don Qui
cholte a’ váltó levélben megírt három szamár Ígéretét 
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nem vonta vissza. Vége lévén a’ csatlós rendkívüli 
örömének, Don Quichotle intett Sanchonak , hogy előre 
menjen, titkos tárgyról akarván vele beszélni.

XXXI.

Érdekes párbeszéd Don Quicholte és csatlósa közt.

Mikor olly távol voltak, hogy senkisem hallhatta 
őket, monda hősünk Sanchonak : „Feledjük a’ civódást, 
barátom és beszéld elő nekem őszintén követséged rész
leteit. Hol és miképen találtad Dulcineát ? mit mivolt ? 
mit mondtál neki ? miilyenek voltak arcvonásai mikor le
velemet olvasta ? és kivel írattad le ? Szóval : kívánom 
hogy adj számot mindenről a’ mi történt, semmit sem 
tevén hozzá, és semmit sem hallgatván el belőle/4

„Urain ! — feleié Sancho — tüstént elmondok min
dent igéről igére. Elsőben is meg kell vallanom, hogy 
a’ levelet nem vittem magammal.

„Tudom; mert elmeneteled után vettem észre, hogy 
ott hagytad a’ levéltárcát, a’ ininn búsultam is; hanem 
azt hittem hogy visszajössz érte.44

„Vissza is mentem volna, de nem volt rá szükség, 
mert könyv nélkül tudtam az egész levelet, szóról szóra 
lediktáltam egy egyházfinak, a’ ki is azt mondta , hogy 
teljes életében nem látott olly körmön font beszédet ; 
Pedig, mint monda, sok a'féle gyónó cédula megfordúlt 
*»ár a’ kezén.44

„Fel tudnád-e még mondani ?“
„Nem biz én, uram! mert a’ mint lediktáltam, mi

vel nem volt miért zsugorgalnom a’ fejemben , én biz el
felejtettem.44
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„Igen bölcsen; hanem mond el csak mit mivolt az 
a’ szépség királynője mikor elölte megjenlentól ? bizonyo
san gyöngy-sorokat rendezett, avagy valami arany és 
drága kövekkel gazdag emlékei hímzett lovaga számára ?“

„Nem biz az , uram , hanem az udvarban rostált.44
„Tudom, hogy minden gabnaszem topázzá változott 

szép kezei alatt?44
„Nem, uram , úgy tartom hogy rozs volt.44
„Menjünk tovább; mikor a’ levelet átnyújtottad 

neki: úgy-e hogy össze meg összecsókolta, szívéhez 
nyomta, vagy homlokához, mint a’ keletiek szokták?44

„Nem biz az, uram; hanem mikor a’ levelet od’ad- 
tam neki, igen el lévén foglalva a’ rostálással, így szó
lott: „Tegye kend erre a’ zsákra, majd elolvasom, ha a’ 
két vékát kirostáltam.44

„Oh! ezt azért telte, mert egyedül akart lenni az 
olvasáskor, hogy keble kitöréseit el ne árulja. Tudom : 
kérdést kérdésre halmozott felőlem, tetteim, bajaim, 
szenvedéseim felől, rnellyeket érette álltam ki ? 4

„Nem biz az, uram, nem kérdett a’ semmit; hanem 
nekem is volt eszem , és elbeszéltem miilyen pogány pe- 
nitentiát tartott vitéz uram ö érette, hogy egy ingben 
gatyában hagytam önt a' kőszikláknak közepette; ki kő 
párnán alszik, keserű füveket eszik, és lorzon-borz 
nyíreden szakállal siratja , átkozza sorsát.44

„Azt nem kellett vala mondanod: hogy átkozom ; 
sőt inkább : hogy örökké áldom ; mert boldogság nekem 
olly nagyszerű hölgyért szenvednem mint Ducinea.44

„Engem úgyse ! abban már igaza van nagysádnak , 
hogy nem valami incin-pinc hajadon, mert legalább fél 
lábbal magosabb én nálam.44

„Micsoda! tán még össze is mérkőztél vele ?“
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„Dehogy mérkőztem; hanem csak közel kellett hoz
zá állnotn , mikor a’ húzás zsákol segítettem neki föl
tenni a’ szamárra ; a’ ki lelke van ! alig értem az állaig.“

Ekkor Don Quichotte iszonyút sóhajtott: „Valóba ! 
az ö termete deli súgár és nemes, lelke magas, kel
letne hasonlíthattam — Ugyan Sancho, ha már olly közel 
állattál hozzá, érezted-e azon liliom és áinbrával vegyes 
rózsa-illatot, azon kéjteli kigőzölgést, mellyhez csak 
Saba aromái hasonlíthatók ?“

„Dehogy éreztem , dehogy éreztem; hiszen olly 
rekkenő meleg volt, hogy a’ sok izgás-mozgás közepet
te ollyasmi történt............ “•

„Jól van jól; és mit mondott a’ levél olvasása 
után ?“

„Nem olvasta el; mert a’ mint mondta: nem tud 
ö sem írni sem olvasni; hanem darabokra szakgalta, hogy 
*•’ faluban senkise tudja meg a titkot. Aztán élőszó
val azt izente nagysádnak, hogy a’ bűnbánást megelé
gelte , és szépen tiszteli és egyszersmind parancsolja, 
hogy ha okosabbat nem tud tenni, térjen vissza Tobozé
ba ; mert szeretne a’ fejevei beszélni. Ugyancsak két oldalra 
nevetett mikor azt hallotta , hogy nagysád : „gyász-alakú 
lovagnak1,4 nevezi magát. Azt is megkérdeztem, hogy a1 
biskáyai megjelent-e előtte, a’ mire igennel válaszolt, 
és mondá hogy az az úr igen derék becsületes ember; 
bánom a’ gálya-rabokról nem tud semmit sem.44

„Eljöttödkor micsoda drága ékszerrel ajándokozotl 
meg téged? mert hiszen jól ismered a’ lovagok és 
hölgyeik szókását, mellyszerinl a csatlósoknak , szoba
leányoknak vagy a’ levél hordó törpéknek gazdag arany
gyűrűt vagy gyémántot szoktak ajándokozni.44

„Ugysegéljen ! a’ már jó szokás; hanem kár, hogy 
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kiment a’ divatból; legalább nekem Ducinea kisasszony 
körömfeketényi drága követ sem adott; adott ám egy 
darab száraz sajtol, és egy kis barna kenyeret.44

„Már annyit mondhatok pedig , hogy nagy lelkű— 
ségben ötét senki felül nem múlja , és bizonyos lehelsz 
benne , hogy tőle elöbb-utóbh gazdag ajándékot veen- 
desz. — Hanem, folytatá Don Quichotte, adjál nekem 
tanácsot barátom; te mondád, hogy Dulcinea parancsa 
szerint elölte megjelennem kell, szívein ég nékie en
gedelmeskedni ; más részről megesküdtem, hogy ezen 
király-hölgyet magas székébe visszahelyezem; a’ lova- 
giság szabályai meg azt rendelik, hogy eskümet megtart
sam. Én valóba zavarban ,vagyok , lelkem nem tudja 
mellyiknek engedjen : a’ szerelemnek-e vagy a’ köte
lességnek ?“

„Már, édes uram! én nem foghatom meg, hogy a’ 
manóba lehet egy pillanatig is gondolkodni a’ felöl: 
Dulcinea leány-asszony-e ? vagy egy hatalmas biroda
lom ? melly csak úgy bolondjába pottyan az ember mar
kába , és a’ mellynek hallomás szerint legalább 20 ezer 
inértföld a’ körülele, teledes tele van mindenféle Isten 
áldásával, és talán nagyobb mint Castilia és Portugál
ország együtt véve. Az Isten szerelméért, kedves jó 
uram ! el ne szalassza ezt a’ jó alkalmai; tartsuk meg 
a’ lagzit a’ legközelebbi faluban , a’ hol papot találunk ; 
ha nem találunk, mire való volna itt a’ mi saját tisztelendő 
urunk? Vegye el, kérem, azt a’ király-kisasszonyt, hi
szen bölcsen tudja ön, hogy .MM ma egy veréb mint 
holnap egy túzok; azt tartják ugyan , hogy kinek a' 
pap kinek a’ papnő; de szemesnek áll ám a' világ: 
vaknak az alamizsna ; aztán eső után késő a’ köpönyeg.44

„Nagyon tudom, miért óhajtód olly igen ezt a’ 
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házasságot; hanem nincs miért aggódnod , mert mielőtt 
az óriást leverném, kikötöm, hogy a’ király-hölgy ke
ze nélkül kapjam meg a’ birodalom egy részét, melly a’ 
tiéd lesz.41

„Úgy is bölcsen lesz; hanem azt szeretném, hogy 
azon darab a’ tengerre feküdjék , mert némi kereske
delmi kinézéseim vannak.11

„Rajta barátom! én határoztam, megküzdök először 
az óriással, és dicső vállalatom után jelenek meg imá- 
dottam színe előtt. Azonba megtiltom, hogy beszédünk 
tárgyáról bárkinek egy szót is tégy; mert Dulcinea 
olly szigorú és becsületére kényes, hogy meg nem 
fogná nekem bocsátani a’ legkissebb illedelmetlenséget 
sem, és szívem a’ miatt meg fogna hasadni, mint leg
nagyobb bűnén.14

Ebben maradlak, mikor a’ borbély utánok kiál
tott, hogy álljanak meg, a’ társaság pihenni akarván 
egy szomszéd forrásnál. A’ hazugságban kifáradt San
cho kapott rajta , hogy a’ beszélgetést félbeszakassza 
Don Quicholteal. Cardenio az alatt Dorottya pásztor
gúnyáját vette magara. Leüllek a forrás mellé, ebé
deltek jól-roszúl a’ pap eleségéből. Ebéd alatt egy suhanc 
jött feléjük , ki meglátván Don Quichotteot, hozzá sza
ladt : „Megkövetem az urat mondá bús hangon is
mer-e még ? én vagyok az a szegény Bandi, kit nagy
ságod a’ tölgyfa gúzsból kiszabadított.14

Don Oiiiehotte megismervén a’ suhancot, kézen 
fogva bemutatta a’ társaságnak. „Szerencsém van — 
úgymond — önöknek e’ fiúban bemutatni, milly kiszá
míthat lan haszna van a’ kalandorságnak. Nem rég egy 
erdőn menvén keresztül, ezen gyermeket fél meztelen, 
fához kötözve találtam. Egy pogány paraszt husángolta 
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szegényt; és miért ? azért hogy a’ íiú a’ bérit kérte tőle. 
Tüstént föloldallam a’ fickót, gazdáját pedig rnegesket- 
tern, hogy utolsó fillérig megfizet neki. No szólj fiam , 
nem betűről betűre igazat mondok-e ?“

„Igazai ám — válaszolta a’ suhanó — csakhogy a’ 
mint kegyelmed olt hagyott........“

„Gazdád tüstént kifizetett, úgy- e ?“
„Ki bizony, még pedig isten-igazában ; mert úgy 

megnadrágolt, hogy azon órától e’ mai szent napig 
nyomtam bele az ágyat. És azt, mi tagadás benne , 
bizony kegyelmednek köszönhetem; mert ha az orrát 
bele nem üti a’ más bajába : 10—12 ülleg mellett a’ 
bérem is kikapom ; de az ür felbosszantotta gazdámat, 
és én ittam meg a’ levét; az urat pedig kinevették, ki
csúfolták.“

„Sancho ! — kiáltotta Don Quicholte — nyergeid fel 
Rozinanteot, rettentő boszút veszek mindjárt azon az 
istentelen gazemberen.“

„Sose fárassza az úr magát — monda Bandi — mert 
én nem állok neki; inkább adjon egynéhány garast, 
hogy tovább mehessek.“

A’ becsületes Sancho egy darab sajtot és kenyeret 
adott neki, mondván : „Fogadd el, barátom, Isten látja 
hogy magamnak is nagy szükségem van ugyan rá, mert 
hiszen mi a’ kalandor urak csatlósai egy óráig sem va
gyunk bizonyosok a’ felől, hogy nem veszünk-e el éhen 
szomjan.“

Bandi lesütött fővel tovább ballagott. Nehány lépés 
után megszaladt , ezt kiabálván vissza : „Vigyen el az 
ördög minden ollyan kóbor vitézi, a’ ki midőn segíteni 
akar az emberen, félholtra vereti/1 — Don Quicholte 
fölkelt , hogy megfenyítse a’ szemtelen fickót, hanem 
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Dorottya visszatarlóztatta ; azonban senki sem mert csak 
elmosolyodni sem Bandi háládatosságán.

XXXII.

Megérkezés a' csárdába.

Ebéd végével útnak indullak, és más nap minden 
baj nélkül beérlek a’ Sancho elölt annyira félelmes csár
dába , a’ hova neki is bemenni kelletelt. A’ csapiáros, 
csaplárosné , leánya, és a’ szereletre méltó Maritome 
mihelyt Don Quichotteot felismerték, eleibe szaladlak.

A’ lovag őket fontos képpel fogadta , értésükre 
adván, hogy jobb ágyat vessenek mint a’ múltkor. Fe
leletül kapta : hogy ha ö is jobban fizet, úgy el lát
ják mint egy herceget; azonban a’ múltkori szobájába 
vezették.

Hősünk fáradt leven, lefeküdt és elaludt.
Ez alatt a’ csaplárosné összekoccant Miklós mes- 

lerrel , belekapaszkodott annak rét-szakállába, erősen 
kiabálván : „Majd meg látom én nem adja-e az úr vissza 
az én ökör-farkamat,0harmadnapja hogy hajhásszuk“ A’ 
borbély oltalmazta a’ szakállát; ebből nagy lárma lelt, 
’s csak az értelmes pap szavára csöndesedéit le, ki Mik
lós mesterrel letélette a’ szükségtelenné vált úlöllözéket; 
mert — úgymond — Don Quichotteot meg lehet nyugtatni 
azzal, hogy a’ királyhölgy komornyikja előre küldetett 
a’ birodalomba jelentést viendő a’ szabadító jöveteléről. — 
A’ szakái és a’ kölcsönzött ruhák tehát visszaadattak a’ 
csaplárosnőnek.

Ebéd elölt elbeszélték a’ csapláros és feleségének, 
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miképen sikerült Don Quicholteot elcsalniok. A’ pap 
sajnálva említő a’ szegény nemes különös tébolyát, a’ 
ki különben minden tárgyban, melly nem érdekli a’ lo- 
vagiságot, a’ maga helyén van, ’s baját egyedül a’ ha
szontalan román olvasásnak köszönheti.

„Azon csodálkozom — mondá a’ csapiáros — mert 
ugyanazon könyvek nekem semmi bajt, sőt gyönyörű
séget okoznak. Takaráskor aratóim e’ helyen szoktak 
ünnepnapokon összegyűlni, 30—40-en karikába ülünk , 
és úgy hallgatjuk egész gyönyörűséggel ezen vitézi tör
téneteket ; és a’ világért sem unjuk meg, sőt ha valami 
rettenetes viaskodás következik , éjjelre is alig tudjuk 
félben hagyni az olvasást.44

„Már én is úgy vagyok vele — mondá Maritorne — 
csakhogy én azt találom legszebbnek, mikor azok a’ 
szép kisasszonyok a’ narancsfák alatt sétálgatnak az ifjú 
urakkal, a’ vén Duenna pedig a’ mint kilesi őket, majd 
meg pukkad mérgében.44

„Hát kis kegyed ? — kérdé a’ pap a’ csapiáros le
ánykáját — gyönyörködik-e azon olvasmányokban ?“

„Nem igen értek még hozzá — teleié az őszintén — 
a’ sok ölés-vágásban a’ hátam is borsódzik; hanem a’ 
fiatal lovagok szerehnetes nyögésein a’ könnyem is ki- 
csordúl. Nem is tudom : miért olly keményszivüek a’ 
hölgyeik, hogy úgy megszenvedtetik szegényeket ok 
nélkül, pedig azok tisztességes házasságra gondolnak.44

„Majd hallgatsz — kiállá az annya mérgesen — a’ 
te korodban még annyit sem kellene érteni hozzá ; báb 
való a’ kezedbe nem pedig itt fecsegni.44

„Csapiáros, kérem — mondá a’ pap — mutasson ne
kem egy illyen könyvet.44

A’ csapiáros egy kis ládából kivett több kötetet, és 
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egy csomó kéziratot. A’ pap sorba levelezte e’ követ
kezőket : 4’ thraciai Cirongolio , — Félix a' hircaniai 
hadisten, — Gonzalvo, a' cordovai hős kapitány, — Don 
Üieyo Garcias élete.

A’ két elsőre nézve — monda a’ pap a’ borbélynak 
— a’ mi gazdasszonyunk kellene; hanem , barátom, a’ 
csapiároshoz fordulván, rosszul rendezi a’ könyvtárát; 
ez Cirongolio és a’ hircaniai hadisten nem egyéb egy 
rakás hazugságnál. Gonzalvo és Don Diego pedig való
ságos oldató történet, inellyben leírvák e’ nagy hősök vitéz 
tettei , kik közül az egyik hadseregünknek szeme- 
fénye , oszlopa volt; a’ másik pedig méltán viseli a’ 
„hős kapitány" mellék nevet, mellyel neki egész Európa 
megadott"

„Már hiszem, édes tisztelendő uram, ez az Ízlés 
dolga, én meg ennek a’ két úri embernek az életét tíz
szer is megunom addig, míg a’ hircaniai Felixet le se 
teszem; hál nem szép dolog, mikor egyetlen egy csa
pással öt óriási küld a’ inás világra ; máskor meg egy 
csatában 600 ezer fegyveres katonát aprít össze, mintha 
csak kártyából volnának, lelt-e hasonlót a’ tisztelendő 
úr hős kapitánya ? Hát még a’ thárciai Cirongolio, ki 
egy szép reggel meglátott a’ folyóvízben egy tüzes 
sárkány-kígyód; se kérd se hall, hanem neki ugrik , és 
megfojtotta volna a’ szörnyeteget, ha az el nem bukik, 
és a1 vitézt a’ víz fenekére nem rántja. A víz fenekén 
pompás kert, pompás kertben kristály palota, kristály 
Palotában a’ sárkány-kígyó öreg ember képében meg- 
szólamlik, ’s a’ világon a’ legszebb dolgokról kezd be
szélni. — E’ már aztán történetI"

„De osztán hiszi kelméd, hogy ebben egy belő 
•gaz volna ?"
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„Hát miért ne hinném ? mikor alatta olvasom az 
imprimaturt; pedig annyit már hallottam, hogy ez ki
rályi engedményt jelent; és tiszta sült hazugságnak a’ 
királyi könyv-vizsgáló sem írná alá az engedményt/4

„Nagyon jól van — viszonzá a’ pap — úgy látszik 
nem sokára utói éri Don Quichotteot. — Hát ezen kéz
iratok mit tartalmaznak ?“

„Tessék felbontani.44
A’ legelső illy című volt: A’ különc kiváncsi. Át

lapozván — - mondá a’ pap — „ez meglehetős kis beszély, 
mert iránya erkölcsi; ha önök déli álmot nem akarnak 
aludni, olvassuk föl.44 — Dorottya, Cardenio, Miklós mes
ter megkérték a’ tiszlelendőt a’ felolvasásra, ki is tüs
tént hozzá fogott.

XXXIII.

A’ különc kiváncsi (beszély).

„Florencben együtt lakott két gazdag jó származá
sú fiatal ember. Az egyiknek Anselm volt a’ neve, a’ 
másiké Lolhár. Egykorúak lévén , Ízlésük, szokásaik 
annyira megegyeztek, hogy az egész város így nevez
te őket: „A*  két jó barát.44 A’ nők iránt udvariasabb 
Anselm időtöltést a’ szerelemben keresett, mit Lolhár a’ 
vadászaiban talált fel; hanem Anselm szintolly kész volt 
hölgyeit oda hagyni Lothárért, mint Lolhár elfeledő a’ 
vadászatot Anselm kedvéért. — A’ lepke Anselrnet végre 
egy florenci ifjú nő megfogta ; annyira elragadtatván az 
Camilla kelteméitől, miképen kezét megkérni magát el
határozta. Útban nem állott semmi akadály, mert An- 
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selm szereltetett. Barátja Lolhár által bírta a’ szülék 
ígéretét is. A’ nász megtörtént, és a’ boldog pár há
lát adott az égnek és Lothárnak. Lolhár nem maradt el 
barátja házától a’ mézes hetekben sem; később látoga
tása ritkább lön. Gyöngédsége belátta, hogy gyakori 
jelenlétével tárgyat adandna, nem ugyan barátja szere
lem-féltésének, hanem a’ rósz világ nyelvének. Anselm 
észrevette, és Lothárl gyöngéden rnegfeddelte, mond
ván : hogy inkább lemondott volna a’ házasságról, mint
hogy azon kapocs, melly őket összeköti, valaha táguljon. 
Kérte öt, hogy szabadon járjon hozzá mint azelőtt; ál
lítván , hogy Camillának is nehezen fogna esni, ha ész
revenné , hogy ö az oka e’ szent érzelem rneghidegü- 
lésének. Lolhár elhallgatván a’ valódi indokot, mente
gette magát, de barátja által olly érzékenyen megcáfol- 
talolt, miképen kénytelen volt megígérni, hogy a’ men
nyire az ildoinosság engedi, baráti látogatásait foly- 
talandja.

így telt el jó darab idő. Anselm mindig panasz
kodott ^barátjára,' hogy nem elég gyakran látja; Lolhár 
feláldozd gyöngédségének azon boldogságot, mellyet csak 
barátja körében érzett. Egykor séta közben így szólott 
hozzá az ujdon férj : „Tudom azt hiszed, kedves Lolhár, 
hogy én, ki élet-virágomban vágyaim feletti boldogságot, 
tisztes állást ’s szivem-valaszlotta hitvesemet, legjobb, 
leghubb barátomat bírom, kétség kívül boldog vagyok, j 
Csalódol; én nem vagyok az. Egy különös, lehet hogy 
esztelen vágy kínoz és üldöz engem ; értelmem haszta
lan küzd ellene; támadásainak többé elleni nem állhatok. 
Neked fölfedezem, barátomnak ; szánd meg oktalanságo
dat, és gondoskodjál hogy vágyam teljesedjék, vagy 
Meghalok.“ Lolhár e’ szavakra megdöbbenve, kezét 
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nyujlá Anselmnek, ígérvén neki, hogy mindent megtesz 
nyugalma helyreállítására — ,,Halld meg tehát titkomat, 
tnellytöl életem függ, ’s mellyet fölfedezni csak előtted 
nem pirulok : én nőmet szeretném megkísérteni ; bizo
nyosságot akarok, ha szereltetem-e ? nem fognák-e eré
nyét megingatni ajándok, hízelgés, Ígéret és bármi kí
sértő erőködés ? Akarom pedig, hogy erényéi meg
lehetősen nagy veszély fenyegesse, hogy ellentállásában 
érdem legyen ; és mert nem ismerek nálad szeretőire 
méltóbb lényt; ’s mert halandó nem fogná megnyerhetni 
azt, a’ mi Lolhárnak meglagadtatott : téged választotta
lak e’ kisértés végrehajtására. Ha te nem vagy képes 
Camillán diadalmaskodni : biztos vagyok, hogy ő meg- 
ejthetlen ; ’s akkor fogom élvezni a’ változatlan boldog
ságot , nyugalmat, mellyet egyedül te neked köszönnék. 
Ha netalán udvarlásodat látszólagos siker jutalmazná : 
ismerem barátomat, és azon esetben is nyúgodt vagyok, 
hogy a’ kisértés határon túl menni nem fogna ; becsü
letem mindenesetre biztosságban volna, és vágyam , 
mellyet csak a’ halál olthat el, kielégítve/4

Lolhárnak sok időben került telelni; erősen a’ sze
me közé nézett barátjának , végre monda neki kemény 
hangon : „Ha azt nem gondolom vala, barátom, hogy 
engem magam akartál kísérteni, végig nem hallgattalak 
volna. Nem hihetem hogy komolyan beszélnél, ’s ne 
tudnád, hogy a’ barátság is, azon isteni érzelem, melly 
különben minden áldozatra kész, méltán sértve érzi ma
gát hasonló bűnös kívánat elölt. Életemre jogod van 
Anselm , kérd : azt szívesen felajánlom ; de bűnt ne kí
vánj tőlem/4 — Anselm elhalaványodolt, és fejét lesütötte. 
— „Hát — mond tovább Lothár gyöngédebben — csak
ugyan nem tréfát szólsz, akarod hogy nődet megkísért
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sem ? Szerencsétlen ! hallgass meg engem ; le Camillál 
erényesnek hiszed ; boldogságod alapul e’ hiten ; többet 
és jobbat mit reménylsz, mit kívánsz? azt, hogy nőd 
meg ne tántorodjék ? lelkernből hiszem ugyan, hogy az 
nem fog megtörténni, ’s akkor mit fogtál nyerni ? mit 
fog érni e’ bűnös csalás? Semmi mást, mint örök mély 
keserű bánatot, hogy az erényt megkísértetted. Ki tudja 
meg ? azt mondod. Teri magad , ki minden pillanatban 
arra fogsz emlékezni, hogy ok nélkül megbántottad a’ 
legtisztább nőt, ki benső mardosást fogsz érezni, ki nem 
fogod élvezni az irántadi szerelem gyönyörét, mert egy 
titkos hang füledbe súgja, hogy nem vagy rá érdemes ; 
ten magad, kinek bús napjaidat benső fájdalom fogja 
megmérgezni, ’s ki magadra fogod alkalmazni a’ költő 
szavait:

A’ bűnös mind hiúba fut , 
Magút búr hovú rejti :

Keblében hordja a’ tanút ,
Ki bűnét nem felejti.

Bú búnat a’ húlótúrsa ,
Félelem az ütitúrsa.

Láthatod, Anselm, hogy csak ön magad és nőd 
iránti kötelességeidet említem , Óvakodom azt említeni : 
mivel tartozol irántam, azt tenni baráti érzelmed volna 
köteles , ’s engem megkímélni azon keserűségtől, hogy 
barátomat megpirítom/4 — Anselm mélyen ’s komolyan 
hallgatott jó darabig; végre gyönge tájdalmas hangon 
mondá : „Lolhár ! okoskodásod ellen csak egyetlen egy 
szót tudok felhozni : én beteg vagyok, ’s bizonyosan 
meghalok ha az orvosságot megtagadod tőlem. Erényed, 
értelmed , kötelességökct megtevők , de vigyázz , hogy 
barátságod nem fog-e elítélni, ha nem reménylvén tőled

14 
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kivánatom teljesítését, máshoz fordulok; meg lehet ollyan- 
hoz, ki az én ’s Camilla becsületét, nyugalmam’, bol
dogságom’ elárulni fogja. Ennyire határoztam magamat, 
és te mind ettől megkímélhetsz, ha nehány pillanatra 
engedsz gyengeségemnek , esztelenségemnek. ígérem , 
esküszöm , hogy egyetlen kisértéssel megelégszem ; Ca- 
willa úgy is kiállja az első ostromot, többel nem kívá
nok tőled ; és én nyugodt leszek örökre.“ Lothár meg
ijedvén barátja azon szándékától, hogy tervét máskire 
is kész bízni , végre engedett, és monda : „Ha már 
erény, okosság, szemérem , gyöngédség nem ingatnak 
meg akaratodban : én meghallgatom a’ barátság szavát, 
’s őrültségedhez csatlakozom ; hogy senki másra ne bízd 
terved végrehajtását : én felvállalom.“

E’ szavára Anselm tüstént a’ nyakába borúit, ölel
te, csókolta, hálálkodott, kérte, könyörgölt neki, hogy 
másnap kezdje meg udvarló szerepét. „Ha kell zene , 
serenád ’s tán ajándék : arra annyi pénzt adok a’ men
nyit akarsz ; ha nincs időd versfaragásra, mert ahoz is 
jó lesz folyamodnod, magam csinálok, barátom, még pe
dig nagy gonddal.“ Lothár mindenben megegyezett, ’s 
Anselm esztelenségéni fájdalmas érzéssel Ígérkezett más 
nap ebédre.

Camilla azon nyílt szivü nyájassággal fogadta, melly 
sajátja az ártatlan barátságnak. Anselm ebéd végén sür
getés teendőivel mentvén magát, hamar eltávozott leír— 
liallan örömében , hogy őket négy szem közt hagyja. 
Lothár azzal kezdte meg hivatalát, hogy Camillának fér
jéről beszélt, kölcsönös szerelmükről, ’s azon boldog
ságról, mellyet illy erényes házaspár élvezhet. Vélemé
nyét Camilla is pártolta, ’s nehány órai édes társalgás 
után Lothár eltávozott. — Anselm az úlcán várt reá.
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„Nos — monda mihelyt meglátta — sokra mentél-e már ? 
’üegtetted-e a’ vallomást ? hogy fogadta ?“ Legelső al
kalommal nem nyilatkozhattam világosan — feleié Lothár 
— csak előkészületet leltem; hanem reményiem, hogy 
rövid időn bővebben beszámolhatok/4 „Csak rajta — 
viszonzá Anselm — türelem ! részemről nem mulasztok 
el semmit; a’ négyszemközt-öt naponkint úgy ki eszköz
öm , hogy nőm ki nem kerülheti.“

Valóban a’ légyottok két hétig szakadatlanul foly
ik ; de Lothár semmire sem mehetett ; sőt a’ dolog 
élelmessé lön előtte. A’ szép Camilla lelki testi kelle— 
lnci intették, hogy a’ veszélyt kerülje. Gyakran monda 
a’ vigyázatlan Anselmnek , hogy minden iparkodása ha
szontalan , Camilla nem hogy reményt nyújtana neki, sőt 
azzal fenyegeti, hogy becsukja előtte az ajtót; hogy 
•órjét figyelmezteti. „Nagyon jól van — feleié amaz — 
Ie te egyebei nem teltél még, csak beszélsz; ideje 
!*°gy  ajándékhoz nyúlj, az megszelídíti a’ legvadabbat 
]s; íme 4000 aranyai adok, vógy rajta gyémántot, drága 
követ Camilla számára.“ Lothár ellenveié, hogy barátja 
''isszaél engedékenységével, mert ő gyalázatos eszköz
höz nyúlni átall. Anselm fogadta, hogy ez utolsó lesz; 
es Lothár, bár beleunt a’ csalásba, nagy nehezen rá- 
állt, hogy barátját tovább is altatja.

Végre néhány nap múlva, midőn Camillától távo- 
z°tt , Lothár kinyilatkoztatta barátjának , hogy az aján- 
’ök felkínálása igen megsértette a’ hü nőt , hogy ötét 
£az csábitónak , mindennek nevezte, és hogy ő többé 
nem fog előtte megjelenni. Anselm elégedetlen fájdal- 
’üas hangon monda : „Lothár, Lothár 1 mennyire nem 
v8gy méltó bizodalmas barátságomra. Mindent láttam, 
üündent hallottam egy mellék szobából. Nem mondtál le

14*  
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egy hangot sem; és meg vagyok győződve, hogy szere
lemről még- szó sem volt köztetek.“

Lolhár restelvén hogy hazugságon kapatolt, nem 
minden szégyen nélkül vallotta meg-, mit többé titkolni 
nem lehetett.; hanem Ígéretet tőn, és szavát adta, hogy 
most már meg fogja tenni, a’ mire olly makacsát kény
szerítve van. Anselm megeskette : és hogy vállalatát 
még inkább könnyítse : pusztára készült menni egy ro
konához , hol neki sürgetés dolga volna. Elindulásakor 
famíliának szivére kötötte, hogy barátja látogatásait úgy 
fogadja, mintha ő maga is otthon volna ; ’s bár okos 
neje ellenvetéseket lön , oda ulasílá őt, hogy Lothár- 
ral ebédeljen mindennap , és társaságában keressen idő
töltést.

Szerencsétlen esztelen ! ön magadnak boldogtalan 
ellensége ! mit akarsz ? mit lészesz ? mért vagy saját 
szerencsétlenségednek olly munkás kovácsa ? állj meg ! 
még nem késő. A’ legszeretelre méltóbb nő szeret, 
imád téged, ártatlan szivében csak le és az erény ural
kodik. Hűn gyöngéd barátod csak szeretetedet kéri , 
a’ szerencse pazar ajándékaival mosolyog reád , ’s nem 
kíván tőled egyebet, minthogy boldogságod terhét viselni 
bírjad ; és te kifáradtál alatta, ’s lelforgatására minden 
gondot, minden ügyességet, képességet felhasználsz. 
Te békés birtokában vagy az öröm , a’ boldogság kime- 
ríthetlen aknájának, és saját kezeiddel ásod alá az irtó
zatos vermet!

Anselm elutazta utáni napon Lothár megjelent Ca- 
millánál , de nem egyedül találta. Egyik szobaleánya, 
Leonella, titkos intést kapott asszonyától, hogy mellette 
maradjon. E’ szűzies viselet , mellyet Lolhár bámult. 
azon tartózkodás , mellyet família iránt érzett, a’ női 
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•niveltség, a1 naponként fölfedezett újabb kellemek, meg- 
gyújták Lolhárban a’ szenvedély lángját, mellyet eloltani 
késő volt.

Ijedve lépett vissza, hogy fusson ; de arra nem 
volt többé ereje, és egy pillanatban, mikor Leonella ki
kent , feledve lön erény , barátság, becsület; és Camil- 
lának lábaihoz borúivá, megtörtént a’ szerelmi vallomás, 
zavarodva bár, de olly hévvel, mellynek nagyságát C-a- 
•nilla beismerte, ki elbámulva felállóit, ’s a’ megvetés 
tekintetét sújtván Lothárra, szobá jába vonult.

Ott hidegen megfontolta kötelességét. Férje vilá
gos parancsa ellenére, nem mert ajtót csukni Lolhár 
előtt, hanem még azon este e’ levelet irta és küldötte 
hozzá : „Irántami bizodalmád, mellynél fogva egyedül 
hagytál házadnál, rám nézve inkább terhes mint meg
tisztelő. Ha még tovább elmaradsz : engedd meg kér
lek , hogy szülőimhez mehessek. Olt legalább bátorság
ban érzem irántadi szerelmemet, es távolléted fájdalmát. 
Ezen érzelem miatt, úgy látszik, unatkozni kezd azon 
jó barát, kit parancsod szerint házamnál naponként el
fogadnom keli; mert úgy tetszik, hogy annál többet be
szél elöltem önmagáról- Érzelmeinknek illy kevés ősz— 
hangzása szükségessé teszi jelenlétedet/4

XXXIV.

Folytatás a' különc kiváncsiról.

Anselm majd kiugrott boréból e’ levél olvasásakor; 
oiost már hitte, hogy Lolhár szavának ura volt; nőjé
nek nehány sorban megírta , hogy szüleihez ne menjen, 
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mert minden percben indulni akar. Camilla elbámult e’ 
válaszon, ’s nem tetszett neki, hogy csak említés sincs 
léve arról a’ mit ő írt. — Elhatározta férjét nyugodtan 
haza várni; és mert az erénynek nincs miért futni, bíz
ván magában , Lolbúrt továbbá is elfogadta. Lothár, ki
nek lángoló szenvedélyét az elleniállás csak növelte, sű
rűbben járt kamillához ; nem múlt el egy nap , egy pil
lanat, rnellyben új eszközt nem gondolt ki Camilla meg
hódítására. Végre, segíttelvén természeti küllemei, tu
lajdonai és Anselm különcsége által, ki távoliélét kész
akarva húzta halasztotta, és az idő által, melly szerint 
a’ szerelem meg szokta adni holnap a’ mit tegnap meg
tagadott, vette észre, hogy az erényes, a’ szigorú Ca
milla ingadozni kezd. Tüstént kettőzött erővel kér, kö
nyörög, kényszerít, sí—rí, alkalmat, pillanatot vár, kém
lel, teremt, az akadályokat lépésről lépésre elhárítja, 
előbb—előbb halad , ha mit kap , észre sem vételi , de 
felhasználja, még is nyög, panaszol, győzelmében meg 
nem áll, végre diadalommal végzi.

Ki hitte volna Camilláról ? ki gondolta volna Lot- 
bárról ? Mindketten erényesek lévén, bűnvágy nem fért 
tiszta lelkükhöz, ha Anselm oktalansága nem szorítja 
vala őket jobban-jobban az örvény szélére , mellynek 
tekintetét — bár ellene sokáig küzdöttek — megszokták , 
’s mellybe elvégre is beleszédültek.

Anselm megérkezett, és első gondja volt Lothár- 
hoz futni , ki titkolván keble szégyen-zavarát , mondá 
neki : „Barátom ! nyugodt, lehetsz ; felhasználtam Camilla 
ellen a’ csábítás minden szokott eszközeit : először meg
sebzett haragja élével , később teljesen visszavert a’ 
gúny fegyverével. Ne kívánj részletes előadást, mert 
az rám nézve lealacsonyító ; ime vedd vissza gyémánté- 
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dat, és élvezd a’ boldogságot békében, mellyet bár érez
ni nem akarod, szerelte nődben bírsz.“

Elbájoltalva e’ beszéd állal, Anselm ölelte, csókolta 
a’ hü, a’ jóságos barátot, ki neki illy nevezetes szol
gálatot tett. „Hanem , kérlek kedves Lolhár — mondá 
tovább — hogy nőméi olly gyakran látogasd meg, mint 
távollétemben; sóhajtozz előtte szerelmes tekintettel, tit
kolván előttem mindent. Ebben én is segítségedre leszek, 
nehogy nőm gyanúba jöjjön csalárdságunk felől.“ Lol
hár szemlesütve helyeselte barátja intését.

így telt el jó darab idő ; a’ boldog szerelmeseknek 
kevés gondba került csalódásban tartani olly férjet, ki 
arra maga is segédkezel nyújtott. A’ vétkes Camilla 
kénytelen lön bizalmába venni Leonellát, kit leginkább 
szeretett szobaleányai közt. Az eddig óvatos Leonella 
sem késett, neki bátorodva úrnője példáján, ötét kö
vetni ; ö is szerelőre telt szert, kit — bírván Camilla 
titkát — tartózkodás nélkül bocsátott hálószobájába. Ca
milla — bár tudta — kénytelen volt e’ vakmerőséget el
tűrni. Bűne miatt éreznie kelletett, hogy cselédei elölt 
elvesztette minden jogál a’ tiszteletnek , és magát leal; - 
esonyítnia lön kénytelen , szolgálójának lennie bűntársa , 
és annak szeretőjét gyakran elrejtenie vagy megszöktet
nie. _  Kemény, de igazságos büntetés, mellyel hasonló
esetben egy asszony sem kerülhet ki.

Lolhár nem volt beavatva Leonella cimboraságába. 
kgykor épen virradlát várta Anselm háza előtt , midőn 
egy halai embert lát Camilla egyik szobája ablakán ki
mászni. Dühös zavarában velély-lársal gyanított, és hogy 
kamilla ölet is bolonddá tette, mint férjél. A’ legényt 
nein kaphatta meg, mert az hamar odább állt; és a’ bol
dogtalan Lolhár gyűlölete és szerelem-féltése tébolyában 
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tüstént Anselmhez szaladt, felkölti, és dühében így széli 
„Barátom ! rettenetes titkot rejtegetek elölted darab idő
től fogva ; Camilla nem Camilla többé : ereje megtöri 
volt a’ hosszú kisértet alatt, mellybe együtt vittük, meg
adja már magát; nekem légyottot ígért legközelebbi tá
vollétedben. Teltess elutazást, rejtsd el magad Camilla 
egyik szobájában, ’s bűnének tanúja fogsz lenni, és tet
szésed szerint megbüntetheted/4

Anselm elhalaványodolt, és remegve fogadta el Lot- 
hár tanácsát, keservesen sírt, ’s szemrehányás nélkül 
kérte hűtlen barátját, hogy hagyja egyedül. Lolhár a’ 
pillanatban megbánta leltét, és szivében a’ szerelem le
győzte a’ gyűlöletet. Kétségbe esvén a’ felelt, hogy egy 
megsértett férj kezébe adta a’ buszú fegyverét, mellyel 
maga kegyelmesebben sújthatott volna : abban látott sza
badító eszközt, hogy Camillával tudatta sorsát. Egy le
vélben , mellyel szemrehányással megtörnölt, megintette 
a’ még ma közelgő veszélyről.“

Leonella hozta meg a’ választ, kitisztította asszo
nyát, kézzel foghatókig bebizonyítván, hogy saját sze
relője volt, ki az ablakon illant ki. Lolhár nagy nehe
zen végre belátta, hogy iszonyú bakot lőtt, és szánta 
bánta teliét.

„Sohsc búsuljon ön — monda Leonella — kirántjuk 
mi magunkat a’ sárból ; önt csak arra kérjük , hogy ha 
ón felhívom, tüstént jelenjen meg asszonyomnál.44

Az alatt a’ bánatos Anselm, tudatván nejével szán
dékát, elutazást színlelt, és egy titkos ajtón visszajött, 
elrejtőzvén Camilla mellék-szobájában. Camilla, ki min
dent tudott, felindulást teltetve, fel ’s alá járt szobájá
ban , ineg-meg állt, sohajtozolt ’s magán beszedeket tar
tott. Anselm iélckzetvétel nélkül kisérte minden mozdu- 
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Íntál. Egyszer csak remegő hangon azt mondja Camilla 
Leonellának : „Add ide férjein lőrét. “

„Tőrt, asszonyom! szent Isten! mit akar ön azzal?“ 
„Engedelmeskedjél és ne fecsegj.44
Leonella előhozta a’ tőrt. Camilla élénken ragadta 

kezébe, kihúzza, hegyét vizsgálja, és ruhája alá rej
ti. Azután haragos tekintettel parancsolja szobaleányá
nak : „És most hívd elő az áruló hitetlen és gyalázatos 
Lothárt, ki elég vakmerő volt engem azáltal megsérteni, 
hogy elcsábításomban reményiéit; add tudtára, hogy 
várom öt.“

„Asszonyom ! válaszolá Leonella reszkető hangon , 
méltóztassál meggondolni a’ mit teendő vagy. Ön meg
akarja Lothárt gyilkolni ? Lessz-e arra elég ereje ? Mi
kép fogja elpalástolni a’ gyilkosságot? mit fog férje mon
dani? El fogja-e ö hinni e’ boszúállás valódi indokát? És 
önnek becsülete, melly olly drága ön előtt, nem fog-e 
szenvedni az esemény lármája miatt? Gondoljon meg 
kérem minden környező veszélyt/4

„Mit hajlok én a’ veszélyre? — szakaszlá félbe 
Camilla hévvel — veszélyt, bajt, melly engem érdekel , 
csak egyet ismerek : ha legkedvesebb férjem iránt nem 
ügy cselekedném , mint a’ mint neki tartozom. Egy kár- 
kozatos gaz ember akarja őt, visszaélve jó szívével, 
'aeggyalázni, és engem magam is : én nem hallok nem 
látok egyebet, csak bűnét és boszúmat. Keresd fel öt 
Leonella , és cselekedd a’ mit parancsolok.44

A’ csalfa Leonella engedelmeskedek. Anselm, ö- 
l'öm , hála és szerelme mámorában , csaknem odahagyta 
sejtekét, hogy Camilla lábaihoz boruljon; de még to
vább is élvezni akarván e’ kéjteli látványt, megtorló 
könnyázolt szemeit, és mozdulatlan maradt.44
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Lolhár nem soká késett. Tekintetére Camilla fel
ugrott és gyilkához kapott, hegyét meljének szegezvén: 
„Állj meg! — kiáltá — vagy én meghalok; hallgass ki 
csöndesen és egy lépést sem közelebb. Már régideje , 
Lothár , hogy első ízben merészelt ön elöltem szerelem
ről beszélni. A’ mit ez iránt férjemmel tudattam , annyi 
elég volt; de úgy látszik, hogy ő nem hallgatott meg 
engem, kétségkívül bízván becsület-érzelmemben és ön
nek barátságában. Akkor azt hívéin, hogy megvetésem, 
hallgatásom, önviseletem kigyógyítandják egy szintolly kár- 
hozatos mint bántó szenvedélyből. Mindazállal kell hogy 
határozatom rosszul foganatosíttatott légyen; kell hogy 
akaratom ellen önnek okol adtam légyen lealacsonyodá- 
som reményére ; mert ön megfeledkezve erényről, mellyel 
valaha tisztelt, barátságról, mellyre méltónak látszott, 
bűnös üldözéseit folytatni nem szűnt. Kifáradva az en
gem alázó kitartáson, hogy valahára megmeneküljek , 
mára ígértem önnek, h< gy fáradozásai jutalmát veendi. 
Beváltom szavamat. De ne várjon tőlem szemrehányást; 
azt gondolom , azt hiszem, hogy mindig a’ nő hibája , 
ha férfi két ízben merészel gyalázatos beszédet hozzá 
intézni. Én a’ legjobbal váriam ; ha nem úgy történt: 
az én hibám ; bűnhődjem érte.“

E' szavak után lőrét felemeli halkai , hogy Leonel- 
lának ideje legyen odafutni , bal vállán akarallanúl köny- 
nyü sebet ejt, és véresen a’ pallóra hanyatlik. — A’ Sze
gény Anselm e’ látásra elájult rejtek-helyén ; a’ meg
szeppent Lothár pedig, ki szájtátva bámulta: mit ki nem 
gondol egy vétkes asszony hamissága és ravaszsága ? 
bekötteti a’ csekély sebet, aztán elvakítolt barátját veszi 
ápolás alá. Emez meggyőződvén , hogy a’ világ legszű- 
zebb legerényesbb asszonya az övé , remegve kérdezi ha 
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veszélyes-e a’ seb? ’s félelme múlván, öröme mérhellen 
lön, tombolt boldogsága felelt, ezerszer ölelte csókolta 
barátját, ki szomorún , lélek-mardosoltan alig volt képes 
barátja hízelgéseit elfogadni. Anselm arra nem is figyelt, 
és este megérkezését színlelvén, a’ beteg Camillál sze
relmével elborította. A’ két szerelmes pedig, ez iszo
nyú coinoedia után , még jó darabig ámították a’ sze
rencsétlen bolondot, kinek oktalansága először becsüle
tébe , később életébe került.

XXXV.

Rettentő viadal, mellében Don Quichotte a' 
győzelmes fél.

Kevés olvasni való volt még hátra , mikor Sancho 
rémülve szalad ki a’ magtárból , hol Don Quichotte fe
küdt. Segítség, uraim! segítség! — ordítá— az én uram 
épen most harcolja a’ legrellentőbb harcot, a’ miilyent 
csak valaha megharcolt valaki a’ kerek ég alatt és fö
lött. Olly dühösen vágott a’ fenséges asszony óriása fe
jéhez hogy no...- csak vágta mint a1 káposzta
torzsát.-

„Micsoda beszéd ez?-mondá a’ pap felbe hagyván 
az olvasást — tudja-e barátom, hogy azaz óriás két ezer 
•nérlföldre van ide?“

Ekkor hallatszott Don Quichotte kiabálása : ,,Meg
állj meg, Malandrin! le istentelen rabló I itt vagy , mar
komban vagy! nem menthet meg görbe kardod sem !“ 

E’ szavak után neki esett a’ latnak.
„Légyen hála Istennek ! vege van — nlondá Sancho. 
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— Azóta útban van a’ semmirekellő a’ pokol leié. Lát
tam a’ vérét, úgy folyt mint a’ piros patak; a’ feje ak
kora volt mintegy hordó , és csak úgy hempergett.44

„Végem van! oda vagyok—ordíta a1 csapiáros—■ 
előre is tudom, hogy Don Quicholle úr, vagy ki az ör
dög , hordóm oldalát ütötte be , és ez a’ számár az én 
drága vörös boromat nézte vérnek.14

Minden ember gyertyával szaladt hősünk szobája 
felé. Egy ingben találták, félmeztelen; inge elöl ugyan 
kurta , de bálul még kurtább volt. Sovány gólya-lábait 
neki vetve, lején a’ csapiárosnak valaha vörös sapkája, 
bal-karjára egy lepedő tekergetve, mellyel Sancho igen 
jól ismert, kivont kardal, nyitott szemekkel mintha éb
ren volna, járt fel ’s alá szobájában , álmodván , hogy 
az óriással harcol, erősen döngetvén, mint a’ csapiáros 
kitalálta , a’ szerencsétlen hordókat, mellyeknek kiömlött 
vörös borából pocséta alakult. E’ látmányra a’ csapiáros 
neki rohant a’ lovagnak, de Cardenio és a’ pap meg
fogták. Dorottya is oda futott, látni akarván ótalmazója 
viadalát, de tüstént megfordult, a’ ruházatnak látván nagy 
rövidségét. Hősünket fölkelteni Inában iparkodtak; sem
mire sem mentek mindaddig, míg a' borbély egy vödör 
hideg vízzel nyakon nem öntötte.

Ez alatta’ szegény Sancho járt kelt, kémlelt zu
got, ágyalját, keresvén az óriás fejét; végre bosszan
kodva mondá: „Csakugyan meg van ám babonázva ez a’ 
kutya-fészek; hiszen saját két széniemmel láttam a’ pa
takzó vérben hemperegni azt a’ nagy fejt, az ördög 
mégis elvitte, mert sehol sem lelem.44

„Micsoda vérpatakról beszélsz te, istentől elrugasz
kodott ? — rivalkodá a’ csapiáros — hát vak vagy-e zsi- 
vány, hogy az én drága vörös boromat vérnek nézed ? 
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hiszen az egész épület benne úszik ; hogy úszkáljon a’ 
te elkárhozott gazdád is a’ pokol vizében 1“

„Már azzal én mind nem törődöm — mondá Sancho 
— de törődöm ám az óriás lejével, mert az nekem egy 
hercegségbe kerülhet/4

A’ valahára fölébredt Don Quichotte bámulva tekin
tett maga körül. Egyszerre a’ pap lábaihoz borúi: „Asz- 
szonyom ! — mondá — fönségednek nincs többé mitől 
tartani; halálos ellensége nincs többé; karjaim alatt, Is
ten segedelmével porba harapott.44

„Hallják önök — kiállá Sancho — az óriásnak vége: 
holnap lakodalom, holnap után kis királyság.44

„Sálán fajzat le — mondá a’ csapiáros.— majd adok 
<;n neked kis királyságot; tán azt hiszed hogy olly kön
nyön elosontotok mint a’ minap ? dejszen utolsó cseppig 
Megadjátok borom árát.44

„De meg ám — gágogá a’ csaplárosné — mióta 
ezek a’ rablók házunknál megjelentek : pocsékolnak ételt, 
Zahot, szénát, ökör-farkot, meg a’ sok drága italt; majd 
Meg látjuk ki nem fizet 1 ?“

A’ csapiáros leánykája csak mosolygott. Az ada
kozó Maritorne pedig versenyt gágogott gazdasszo
nyával.

Végre a’ pap helyreállította a’ békét, Don Quichot- 
teot lefektetvén, és a’ csapiárosnak kármentesítést igér- 
v’én. Dorottya Sáncból vigasztalta, biztatván, hogy ha 
°<te van is az óriás feje, de a’ kis királyság meg lesz, 
k’kép minden lecsöndesedvén , a’ pap hozzá fogott az 
olvasáshoz.

„A’ hivékeny Anselm , kit csalódás ismét boldoggá 
telt, hűtlen barátjára és bűnös nejére legkevésbbé sem 
gyanakodott. Camilla férje elöli megveltelésl színleli 
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Lolhár iránt, ki azt nem bánta , mert gazdag kárpótlást 
nyert érette. Anselm pedig szemére hányta nejének, 
hogy méltatlanul bánik szivének egyetlen barátjával , ’s 
a’ házaspár közt ez adott néha pörpatvarra okot.

Leonella szemtelensége, kitől asszonya semmit sem 
mert megtagadni, határtalan lön. Azon jelenet óta, melly- 
ben a' tör annyira szerepelt, szeretőjét minden éjjel be
vitte szobájába, mellyet Camilláétól keskeny fal válasz
tolt el. Egy éjjel Anselm fölébredvén, zörejt hallott Camilla 
szobájában ; tüstént fölkelt, fegyvert vesz magához , az 
ajtóhoz szalad, hol ellentállásra talál. E’ titok miatt fel— 
ingeriilve, erősen zörget, bemegy, és egy embert lát 
az ablakon kibújni , mi alatt Leonella lábaihoz borúivá 
kezd könyörögni : „Kegyelem, nagyságos úr I a' férjem 
volt itt.“ A’ dühös Anselm kirántott karddal fenyegeti 
Leonellál, ki reszketve könyörög életéért : Ígérvén hogy 
becsületébe vágó fontos titkot fedezend fel elölte.

„Mond elő tüstént, vagy megöllek.“ Leonella es- 
deklik, esküdvén, hogy reggel mindent fölfedez. Anselm, 
kit a’ nyugtalan Camilla hívogatott, Leonellát szobájába 
zárta, a’ kulcsot magához vevén, nőjének elbeszéli a’ 
történteket.

A’ fél holtra ijedt Camilla nem kétkedett , hogy 
Leonella rávall ; zavarában ’s félelmében más ólat nem 
látott élete megmentéséhez, mint a’ megszökést. Meg
várta míg Anselm elalszik, aztán csöndesen fölkelt, ma
gához vett nehány drága követ és egy erszény aranyat, 
’s hajnalban az utca kapun elosont Lothár szólására.

Lolhár belátta a' fenyegető veszélyt, és a’ szeren
csétlen Camilla hátralevő napjait megmentendő , egy ko
lostorba futott vele, hol a’ nénje priornö volt. Miután 
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kamillát biztos helyen hitte, visszament lakába, lóra ült 
c's tüstént odahagyla a’ várost.

A’ fölébredt Anselm elbámulva, hogy nejét nem látja, 
lölkél, lármát ül, kérdezi, keresi, és Leonella szobájába 
*ot. Az ablakon kinyúló ágylepedő elárulta , hogy Leo- 
Oella megszökött. Visszamegy és az egész házal be
tölti Camilla nevével. Senkisem tud róla semmit. Anselm 
Lolhárhoz röpül; már a’ kapuban megtudja, hogy barátja 
Minden pénzét magához vevén , hazulról szó nélkül el
távozott. A’ mindinkább megszeppent Anselm haza megy, 
házát üresen leli , szolga szolgáló megszöktek , félvén 
hogy gyanúba jőnek Camilla megszöklelése iránt. — Egye
lői , elhagyatva nejétől , barátjától , cselédeitől és az 
egész világtól, fájdalma majd megölte. Vigasztalást akart 
keresni egy majorban rokonánál; lóra ül ’s útnak indul, 

ólig két mértíoldnyire kénytelen volt leszállni; egy 
a tövében a’ földön elterülve siratta esetét.

Több óráig volt e’ szánalomra méltó állapotban ; 
Mikor egy Florencből jövő lovagot meglátott. Anselm 
köszönt neki , ’s szomorúan kérdező : mi az újság a’ 
'árosban ? ,,A’ legkülönösebb — mondá az útas — vala-
Mi Lothár nevű híresztelt elválhallan jó barátja Anselm- 
,lc'k, elcsábította ennek nejét, ’s a’ múlt éjjel mégis szök
ötté. Szerelmük részleteit igéről igére tudja az egész 
világ Camilla szobaleányától, kit a’ hatóság elfogatott 
Megszökése percében.“ „Hál azt tudják-e — kérdő a’ 
boldogtalan — hova szöktek Lothár ős Camilla ?“ „Nem, 
órain ! a’ kormányzó bár mindent elkövetett, nem ta
pogathatta ki.“ — E’ szavak után a’ ílorenci tovább 
oyargalt.

A’ kőlsőgbeesett Anselm tovább nem kétkedvén , 
hogy megcsalatott azok állal, kiket a’ világon legjobban 
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szeretett, rokona házáig elvánszorgott, bádjadtan, erőt
lenül , ágyba rogyott, könyörögvén hogy hagyják egye
dül. Más nap — mivel nem kelt föl — nyugtalan rokona 
bement szobájába. A’ szerencsétlent fél fekve találta az 
ágyán, fejét és fél testét egy asztalra támasztva, kezé
ben iró toll , előtte papír. Aztán nevén szólítá több 
ízben, de megdöbbenve némaságán, mozdulatlanságán, 
kezét megfogta , mellyel jéghidegnek talált. Anselm nem 
volt többé ; meghalt fájdalmában ; előtte e’ szavak írva :

„Oktalan kíváncsiságom , becsületembe és életembe 
került; ha halálom hírét Camilla megtudja : végizenetem 
hozzá, hogy neki megbocsátva halok meg. Mert én, 
egyedül én vagyok vétkes, ki méltán vesztettem el nő
met és barátomat egyszerre, mindkettői kitevén a’ ki- 
kerülhellen............

Anselm nem írhatott többet. Halála híre tüstént 
elterjedt. A bánkódó és mardosott Camilla fátyolt öltött, 
és a’ kolostornak szentelte többi napjait, mellyek meg 
voltak számlálva. Lothárt is bántotta a’ lélekismeret, és 
harcban keresett nyugalmat, mit megtalált egy csa
tában , mellyet Laulrec úr küzdött Gonzalvo a’ nagy 
kapitánynyal.

E’képen döntötte sírba e’ szerencsétleneket a’ kü
lönc kíváncsiság.“

XXXVI.

Nagyszerű esemény a' csárdában.

A" pap épen véget ért az olvasásban, mikor a 
csapiáros kitekintvén az országidra , monda : „Ejnye beli 
szép csapat utas jön amott, ha betérnek, jó napom lesz.“
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„Miféle útasok azok?-4 kérdő Cardenio.
„Négy lovas — feleié a’ csapiáros — paizszsal, dár

dával fegyverzetien, képükön fekete álarc ; közepeit egy 
fehérbe öltözőit hölgy fátyolosán , ulánok két gyalog 
legény.41

Ezt hallván Dorottya is leeresztő fátyolét, Carde
nio pedio- Don Quicbolle szobájába vonóit, hogy kike
rülje azidegeneket, kik valószínűleg be fognak szállni. 
A’ négy lovag fiatalnak és jól termetinek látszott; lova
ikról leugráltak, ’s egy közölök a’ fátyolos hölgyet se
gítette le, azután leültette egy székre Cardenio szobá
jához közel. Mind ez csöndesen ment véghez ; álarcát 
egyik sem vette le. A’ hölgy leülvén, nagyot sóhajtott 
’s karjai lehullottak, mint bánkódó személynél szokott 
lenni. Szolgáik a’ lovakat islálóba vezették, ’s a’ pap 
elánok ment, meg akarván tudni : mit jelentenek e’ fegy
veres öltözet, álarcok és titkolózás? „Uram ! —monda 
az egyik szolga — bizony Isten mi sem tudunk önnél 
többet; csak két napja szolgáljuk ezen urakat, kik a’ 
mint látszik, álöllözelben vannak. Ki a’ fátyolos hölgyet 
vezette, a’ többiek fölött kell hogy álljon, mert mindenki 
szavát fogadja. A’ hölgy képét még mi sem láttuk, ha
nem az egész úton nyögött és zokogott; szóba senki 
sem áll vele, mert ezen urak úgy utaznak mint a’ né
mák. Azt a’ szegény hölgyet sajnáljuk; Öltözetéről 
gyanítjuk, hogy valami kolostorból elillant apáca lesz ; 
kit erővel visznek oda vissza.44

A’ pap Dorottyához ment, ki a fátyolos hölgyhöz 
közeledik, ’s kérdezte a’ sohajtozól : ha nem beteg-e? 
szívesen ajánlván neki segélyét és vigaszát. A’ hölgy 
helyett azon álarcos felelt, ki a’ többinek parancsolt, 
mondván : „Asszonyom ! szánalmát halmozza kegyed más

15 
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érdemesbre, mert e’ hálátlan csak megcsalná kegyedet 
szavaival. “

„Én nem csaltam soha — viszonzá a’ fátyolos hölgy 
— ezt ön legjobban tudhatja, ki engem e’ boldogtalan
ságba azért ejtett, mert szavamat tartom.“

E’ szavakat Cardenio is hallotta a’ szobából. Meg
döbbent a’ hangra, és kirohant az ajtón, kiáltván : „Nagy 
Isten ! lehetséges- ? tehát végre visszaadtad őt nekem !“ 
E’ kiáltásra a’ hölgy megfordult, és megindult arra, hon
nan a’ kiáltás jött; hanem a- lovag visszalartózlalta. A’ 
pap is nyugtalankodván Cardenio kitörésén, áljába állott. 
A’ hölgy képéről viaskodás közben leesett a1 fátyol, va
lamint á’ lovagéról az álarc. Két sikoltás volt hallható ; 
Cardenio megismerte Lucindál, Dorottya megismerte Fer- 
nandót. Cardenio ellenségére akart rohanni ; Dorottya 
elájult. A’ borbély segélyére fut, fátyolét letépi, Fer- 
nandó Dorottyára tekintett — Lucinda kezét fogván —- 
ijedten, mozdulatlan és zavarodva szemlélte hol Dorottyát 
hol Cardeniot.

Egyszerre elhallgatlak; élénk orcáikon félelem , 
öröm, szerelem, harag váltották egymást. Dorottya föl
eszmélt, a’ pap Cardeniot tartotta; Lucinda első törte 
meg a’ hallgatást e’ szavakkal Fernandohoz : „Kegyel
mes úr ! még nem késő, térjen eszére, ne veszélyez
tesse előttünk becsületének lelielségét. Ön igen jól tud
ja , hogy füstbe mennek ígéretei, fenyegetései, haragja. 
Mondjon le önként olly birtokról, melly nem öné, és nem 
fo<r öné lenni soha. íme itt az én választott mátkám , 
a’°kié vagyok, és a’ kié fogok lenni mind halálig. En
gedje hozzá mennem, vagy ha gátolni akar : döfje ke
resztül e’ szívet, mellynek ő ura most és jövendőben ; 
szabadítson meg olly élettől, mellyet ön megkeserített; 
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a’ halál kedves vendégein leend, mert megszabadítaná 
önnek erőszakától, ’s azon egyetlen férfinak, kit sze
retni tudok, megbizonyítandja, hogy Lucinda hozzá ha
léiig hü.“

Fernando némán, lesütött szemmel, ráncos hom
lokkal hallgatott, markában tartván még mindig Lucinda 
kezét, ki alig végezé beszédét, midőn Dorottya reszketve 
és sáppadtan Fernando lábaihoz omlik.

„Oh kegyelmes uram ! — mondó — ön engem egy
kor nőjének nevezett vala : és én most remegve ejtem ki 
a’ kegyelmes úr címet; ne fordítsa el tőlem tekintetét, 
’s bennem a’ szerencsétlen Dorottyára ismerni méltóztas- 
sék. Én azon szerény paraszt hölgy vagyok, kit magá
hoz emelt önnek akkor olly gyöngéd szerelme. Csöndes 
boldogságban éltein én atyám házában, semmi sem ta
gadtatva meg vágyaimtól : hittem esküjének, kegyelmes 
úr, és ime ide jutottam. Szerettem önt, és a’ naptól 
lógva családomtól elhagyatva, mindenkitől megvettetve, 
lámasz, vigasz nélkül, önön kívül semmim, senkiin sem 
vala. Most reményem horgát annak könyörületességében 
vetem meg, ki az enyimért esdett. Nem akarom fölem
líteni az elfeledett esküket, nem szólok azon kapocsról 
sem , mellyel ön maga ajánlott nekem , és a’ mellyben 
hittem volt. Ön engem arra méltónak nem tartott : tehát 
kell hogy tudtom, akaratom ellen bűnbe estem légyen 
Fernando szemei előtt, mert ő nem rettent vissza a’ leg
szentebb zálogot megsemmíteni, nem elégedvén meg az
zal, hogy engem örök kétségbeesésre káihoztatott : meg— 
gyalázla atyáin ősz hajszálait, családomat, rokonaimat, 
századok óta hű jobbágyait ön’ őseinek, kik azokat tisz
teletben tartották. Kell hogy Dorottya vétkes legyen , 
mert a’ nemes szivü Fernando annyira kemény iránta.

15*
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Hanem hol kívánja ön , hogy leéljem bünbánatos napjai
mat ? Eltaszítása elzárt elöltem minden helyei, mellyet 
a’ föld hátán csak ön melleit lelhetek föl ; mert ön az 
egyetlen, kinek tekintetét kiállani bírom. — Tűrje ön leg
alább , hogy kíséretében sirassam hibámat, élelemnek 
egyetlen hibáját; engedje meg ön, hogy rabszolgálója 
legyek ; íme kérem térdeimen, könyörgök, és lábait kö- 
nyüimmel öntözöm. Es ez talán nem szerfeletti kegye
lem ollyan iránt, kinek ön mint nejének lön esküt be
csületére, hitére.“

Dorottya vég szavain mindenki mélyen megindult ; 
Fernando maga is némán zavarodva állolt, nehezen szed
vén lélekzelét; majd arca kiderüli, kezei remegtek, ned
ves szemei Lucindáról elfordullak. Végre hirtelen ele
resztvén emezt, Dorottyához fordul, kit indulatosan föl
emelvén :

„Igenis , győztél szép Dorottyám — mondá neki — 
vissza , vissza első szerelmemhez.“ Azután kebléhez 
ölelte öl. A’ megszabadult Lucinda pedig Cardeniohoz 
rohant, ki neki térdeit ölelte, sírt szerelme örömében, 
rá-rá tekintett, mintegy kétkedvén boldogságában, és 
félvén, hogy elméje nem képes azt megbírni. Lucinda, 
ki szemeiből olvasta Cardenio lelki mozgalmait, biztatta 
öl, kezeit szorongatván ; százszor is elmondta, hogy 
Lucindája megadatott, örökre megadatott neki. — Don 
Fernando fölemelvén Dorottyát, a' két szerelmest szem
lélte, homloka elsötétült, ’s kardjához kapott. A’ figyel
mes Dorottya újra álölelte férjét, mondván : „Oh uram! 
hát csak úgy lehetek én boldog, ha másokat nem lát ön 
boldogoknak ? Hát önnek erénye nem örvend azon szép 
jelenet látásán, mellyet előidézett? Nem! az nem lehel. 
En jól ismerem ónt. Én jobban meg tudom mint ön fej
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teni minden ézelmeit büszke lelkének, melly szintolly 
érzékeny mint hirtelen és szenvedélyes, és mégis nemes. 
Fernando ! ime itt van ön barátja , kit keble választott, 
hogy titkaiba avassa, azon barátja, ki meg saját titkaiba 
önt avatta. ’S öntől azon esküt bírja , hogy vágyainak 
tárgyával — önnek segélye után — egyesíilend. Ön meg
tartotta eküjét, és ime meghozta a’ hölgyet barátjának ; 
ön méltó magához, ön mindig a’ nemes szivü Fernando. 
Tekintsen biztató szemmel e’ mátka párra, melly élve
zendő boldogságát önnek köszöni e’ tanúk előtt, kik önt 
csodálják. Megfelelve a’ becsületnek, a’ barátságnak, 
a’ világ tiszteletére jogosította önmagát. Hajh 1 a’ sze
relemnek egyedül lehel még némi panasza ; de nem pa
naszkodik , mert inkább gondol önre mint magára.“

A’ pap és a’ borbély is egyesüllek Dorottyával, ’s 
méltányló beszédeiknek sikerült végre Fernandot köteles
ségére visszavezetni.

„Jól van tehát — mondá az — nem bánom ha Lucinda 
és Cardenio békében élvezik a’ boldogságot, mellyet 
olly drágát vásároltak. Különben sincs tőlök mit irigyel
nem , ha imádott hitvesem lévelyedéseimet megbocsátja , 
ha kedves Dorottyám feledni fog egyebet eskümön kívül, 
mellyet neki teltem , és a’ mit e’ naptól fogva hűn meg
tartok/4

E’ szavak után féltérdre ereszkedett Dorottya előtt, 
’s gyöngéd és bánatos rnosolylyal kezét nyújlá Cardenio- 
nak , ki'azt megcsókolta, és könyüivel áztatta. De Fer
nando sietett Cardeniot megölelni, bocsánatot kért Lu- 
cindától , és sírva borult régi barátja nyakába. Es e’ 
percben vége lön haragnak, gyülölségnek. A’ négy 
szerelmes egymásra tekingetett, gyöngéden, boldogan, 
örömükben osztoztak a’ pap, a’ borbély; még Sancho is 
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elpilyeredelt. Annyi ugyan igaz — mint később ki is 
sült — hogy biz ő inkább azon való bújában pityergett , 
hogy Dorottya többé nem király-kisasszony. Fernando 
elbeszéltette nejével : mi történt vele elválásuk óta. 0 
maga is elmondta, hogy a’ Lucinda kebelében talál levél 
olvasása után, haragja és dühében tüstént odahagyta a’ 
várost. Később megtudta, hogy Lucinda is eltűnt szü
léitől , ’s több hónap múlva találta fel egy magános ko
lostorban. Tüstént tervet csinált elragadására , ’s három 
barátja segélyével könnyen ki is vitte ; a’ vak esel épen 
e’ csárdába vezette őket, hol a’ szerelem véget vetett 
mind szenvedésének, mind pedig tévelyedéseinek.

XXXVII.
A’ mikonákoni magas thrón örökös története 

folytatást!,.

Míg a’ boldog házas párok hálát adtak az égnek 
álomszerű boldogságukért; míg az értelmes pap ’s a’ 
jó szívű Miklós mester szívük mélyéből szerencsét kíván
tak nekiek; és míg a’ csapiáros is azon való jó kedvé
ben , hogy bora nem potyára folyt el, velők együtt ör
vendett: csak a’ szegény Sancho búsult magában, látván 
meghiúsult reményeit, hogy kis királyságát a’ víz elvitte, 
hogy Mikornikona király-kisasszony egyszerű Dorottyává , 
és az óriás csak ollyan szőrű-bőrű úri emberré vált 
mint Fernando ! A’ mi szegény csatlósunk tehát bánatá
ban iszonyút sóhajtva Don Quicholte szobájába oldalgott; 
a’ hős épen akkor ébredt föl.

„Csak tessék tovább aludni — mondá keseredett 
hangon a’ csatlós — nem kell már óriást ölni-vágni ; 
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nincs többé király-kisasszony, kinek birodalmát helyre 
kellene állítni; az ördög szépen elvitt mindent/*

„Istenemre! azt elhiszem — feleié Don Quichotte — 
de nem is látott még ember olly véres harcot mint az 
enyém volt azzal a’ rettentő óriással. Egy csapással le
ütöttem a’ fejét, ’s vére úgy folyt lábaimnál mint a’ 
patak? *

„Mindent láttam, nagyon tudom hogy a’ boros hor
dó oldalát beütötte ön, hogy a’ vörös borban bokáig gá
zoltunk , mellynek az árrát a’ csapiáros aligha meg nem 
veszi rajtunk. Arról az óriás fejéről meg azt mondom, 
jobb lesz nem beszélni; elvitte azt is az ördög mint 
sok más egyebet/1

„Megbolondultál , vagy eszed vesztetted ?“
„Valamivel többel, mint azt. — Csak tessék felöl

tözni ; majd látunk sok szép dolgot, elkezdve a’ király
lányon, a’ ki jelenleg sem több, sem kevesebb mint: 
Dorottya kisasszony. Gyönyörű dolgokról tehetünk mi 
tanúbizonyságot vagy két óra óla/*

„Már, édes barátom , én azon sem csodálkozom , 
mert ebben az átkozott házban a’ boszorkányok fész
kelnek/4

Mm Sancho az urát öltöztette: az alatt a’ pap 
értesítette Fernandót és Lucindát Don Quichotte tébolyá
ról, kalandjairól, ’s azon eszközökről, mellyekkel Don 
Quieholleot kicsalták a’ sziklák közül. Fernandonak tet
szett a’ tréfa , és Dorottyát kérte, hogy folytassa szere
pét, s a’ lovagol vezesse falujába, melly legfeljebb kél 
napi járó földre volt távol. E’ pillanatban megjeleni hő
sünk telétől talpig fegyveresen , balkarján paizs, fején a’ 
Mambrin sisak, jobb kezében dárda. Don Fernando meg
lepetve bámulta a’ rendkívüli alakot, a’ rőlnyi hosszú 
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száraz fekete-sárga sovány arcot, és a’ borbély tányért, 
’s a’ többi különös fegyverzetet, és azon méltóságteljes 
büszke állást, mellyben Don Quichotte e’ szavakat in
tézte Dorottyához:

„Ifjú szépség hölgye I kit a’ balsors csak érdeke
sebbé lön, csatlósomtól e’ pereben hallom, hogy fönsé- 
ged magát kissé megalacsonyítá , a’ mennyiben a’ hatal
mas király-hölgy hirtelen egyszerű magán-személlyé át
változott volna. Ha a’ híres bűbáj-király, ki önnek lé
teit adott , ez átváltozást azon félelemből idézte elő: 
hogy karom nem leendne erős önnek birodalmát vissza 
szerezni, bátor vagyok kinyilatkoztatni, hogy azon bű
bájos nem értett a’ jósláshoz. Ha kissé jártasabb lelt 
volna a’ lovag történetekben , mint a’ mint én magam 
mondhatom, hogy az vagyok, tudnia kelletendelt, hogy 
minekünk egy sehonnai óriást megölni gyermek játék. 
Ha nem reslelném a’ dicsekvést: mondhatnám, miképen 
nincs két órája , hogy e’ dárda megfürdött.. .

„Vörös boromban!“ — közbe kiállá a’ csapiáros — ki
nek Fernando tüstént hallgatást parancsolt.

„No de elég — folytató Don Quichotte — nem aka
rom a’ dolgot mélyebben vizsgálni , csak azzal végzem 
szavaim: hogy még van rá idő, oh száműzött fönség ! 
és egyetlen szavadra , egyetlen intésedre , levert ellene
idből hágcsókat építek királyi-székedhez?4

„Uram! — feleié Dorottya kellemmel és hideg vér
rel — ne hidj azoknak , kik átváltozásomról memde- 
mondáznak, mais az vagyok, a’ ki tegnap voltam. Any- 
nyi azonban igaz , hogy e’ mai napig fájdalomtól fony- 
nyadt szívem olly vigasztalást nyert most, a’ mit remény
leni sem merészlett; de én magam csak az maradiam , 
ki üdvömet várom gyözhellen karodtól, és számolok rá, 
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hogy holnap együtt indulandunk. Atyám tudománya 
iránt se legyen kétséged , mert ö jelét adta annak az 
által, hogy téged fölkeresni rendelte. Elismerő hálám 
örömest nyilvánítja, tanúim rá ezen urak, hogy boldog
ságomat köszönöm a’ veled történt találkozásnak.“

Ezt hallván Don Quichotte csatlósa felé fordult, ’s 
így szólott hozzá boszús hangon : „Sancho gazda ! na
ponként jobban belátom, hogy kend Spanyolország leg
nagyobb gaz embere. Szerelném tudni, semmirekellő, 
honnan tudsz te a’ féléket? hogy például ő fönsége nem 
egyéb volna egyszerű Dorottya kisasszonynál; hogy én 
boros hordókat törtem össze; hogy az ördög elvitte az 
óriás fejét, és száz meg száz hasonló sülellenséget, mi
ket az imént mondái előttem. Istenemre! megfenyítlek 
egyszer úgy, hogy példát vesz rólad valamennyi csatlós 
a’ világon, és a’ hazugságtól el fog rettenni mindenha.“

.,Kérem egész alázatosan — feleié Sancho megszep
penve - hiszen én nem mondom, hogy nem csalódhattam 
ő fönsége a’ király-kisasszony dolgában, és adja Isten, 
hogy úgy legyen, én szeretném azt legjobban; hanem a’ 
mi az óriás fejét és a’ boros hordókat illeti: már hiszem 
majd érezni hígja maga nagysád ha meghűl a’ leves, az 
az ha fizetni keíl.“

Legyen vége—nwndá Fernando—gondoskodjunk 
ő felségéről, ki csak reggelre fog elútazni. Töltsük' le
hető vígan az éjt e’ várban, és hajnal hasadtakor sze
rencsénk lesz Don Quichotte urat követni, hogy tanúi 
lehessünk nagyszerű vállalatának es telteinek.“

„Azok "lesznek önök — viszonzá hősünk — azon 
buzgóságra mondom, mellyel önöknek szolgálatom fel
ajánlottam, és forró hálámra azon jó véleményért, mely- 
lyel ön állal megtisztelve vagyok.“
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És ekkor hosszú udvarias vita támadt Don Qui- 
cholte és Fernando közt, mit egy utas érkezle szakasz
tott félben.

Az íitas fogoly-rabhoz hasonlított, ki a’ maurusok- 
tól érkezik. Öltözete volt kék posztó dolmány, gallér 
nélkül , könyökig érő újjakkal, bő-nadrág , kék sapka , 
sárga saruk, oldal-övén görbe kard. Vele egy fátyolos 
hölgy jött, öltözve miként a’ maurusnők , és ülve sza
máron. Turbánja drága szelyem szövetből, hosszú felső 
öltönyétől egészen takarva. A’ fogoly elég magas ter
melő , negyven évesnek látszott, arca erősen barna , 
hosszú szakálla fekete , homlokáról nemes jellemét le
hetett olvasni. Megérkeztekor külön szobát kért. A’ 
csapiáros tagadó válaszán elkomorodolt. Mindazáltal a’ 
inaurusnőt karjára vevőn egy székre ültette. Lucinda , 
Dorottya , a’ csaplárosné , a’ leánya , Marilorne, mind 
látni akarták az idegennői, kinek öltözéke kíváncsisá
gukat ingerelte. A’ mindig udvarias Dorottya legelső 
mondott hozzá biztató szót, miszerint ő és barátnője — 
Lucindára mutatván — szerencséjüknek tartják, ha szegény 
szállásukat vele megoszthatják.“ A’ maurushölgy nem 
felelt semmit, fátyolát sem vette le; hanem fölemelkedett 
és kebelén keresztbe léve kezeit meghajtotta magát. Ek
kor a’ fogoly előlépett: „Asszonyaim — mondá — bo
csássanak meg neki, ő még nem érti nyelvünket, és 
azon jóságért, mellyel iránta mulatnak önök, általam 
mond köszönetét/4

„Uram ! — viszonzá Dorottya — engedje megkér
deznem , ha keresztyén-e e’ nő

„Szívében igen, és hazáját Algíri, a’ hol magas 
családja lakik, a’ kikereszlelkedés reményében hagyta 
oda.“
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E’ kevés szavak után még inkább vágytak ismerni 
»’ maurusnőt, ’s a’ foglyot, de új kérdést intézni senki 
Sem mert. Dorottya az idegen nő mellé ülvén, kezét 
megfogta, és kérte, hogy fátyolál tegye le. A’ maurus- 
nő a’ focrolyra tekintett, akaratát megtudandó, és vele 
néhány szót váltván arabul, fátyolét levette. A’ fátyol 
alól egy szép arc tűnt elő , miképen Dorottya is meg
vallotta magában, hogy Lucindánál sokkal szebb, és Lu
cinda épen úgy szebbnek találta Dorottyánál. Mindenki 
csodálta az iljú inaurus hölgyet, és körébe tolakodott. 
Fernando kérdezte a’ fogolytól a’ hölgy nevét, ki feleié : 
„Lela Zoraida“ A’ maurusnő mintegy kitalálván a’ 
kérdés értelmét, élénken mondá : „Nem, nem Zoraida ; 
Marié, Marié !“ Hangja és bensősége állal elbájolta a’ 
nézőket. Lucinda megölelte a’ szeretetre méltó idegen 
nőt, mondván neki : „Igen-igen, Marié, Marié!“ A’ 
’naurusnő szinte átölelvén Lucindát, ismételte : „Igen
ben, Marié; Znraide macangéa’ mi azt jelenti, hogy 
boraidé nincs többé.

XXXVIII.

Doh Quichotte szép beszélgetése.

Estére Fernando felügyelete alatt derék vacsora 
készült, ’s körül ülték az egyetlen hosszú la-aszlall , 
nielly a’ csárdában találtatott. Don Quichotte hosszú vo
nakodás után fogadta el a' neki ajánlott tisztelet-helyet, 
kikötvén , hogy a’ királyhölgy ö mellette mint testőre 
niellett foglaljon helyet; azután következtek Lucinda, Zo
knidé, a’ pap, a’ borbély, és velők szemközt Fernando, 
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Cardenio, a’ fogoly és Fernando baráti. A’ vacsora vígan 
folyt, azzá Don Quicholte telte, ki mindjárt az elején 
elégedett képpel tekintvén végig a’ vendégek során, így 
szólott : „Uraim ! nem feltűnő—e önök elölt, mint elöltem, 
e’ bámulatos véletlen, rnelly e’ helyen annyi ritka és 
méltán nevezetes személyeket hozott össze, a’ miilyenek 
mi vagyunk. Részletesen egyikőnk érdemét sem említve, 
ki volna képes első tekintetre kitalálni, hogy e’ hölgy 
mellettem egy olly hatalmas királynő a’ minőnek mi tud
juk ? és hogy én azon gyász alakú lovag vagyok, kinek 
nevét a’ hír annyiszor emlegeti ? Mondják meg önök, 
uraim ! minek köszönhetjük e’ csodás találkozási ? nemde 
a’ kalandorság nemes hivatalának ? mit sanyarú volta és 
veszélyei annyira fölemelnek minden más hivatal fölött.

Én mívelt embernek tartom magamat, tisztelem és 
szeretem a’ tudományt, de fölötte elsőséget adok a’ fegy
vernek. Igaz, hogy egy tanult ember oktatja, világo
sítja embertársait, az erkölcsöket szelídíti, a’ szellemet 
növeli, és a’ valót, az igazai kikutatja. Szép és felsé
ges hivatás ! Hanem a’ valót es igazat ki tartja fel és 
tartatja tiszteletben más mint a’ harcfi? A’ harcfi célja, 
hogy nekünk megszerezze, biztosítsa a’ legfőbb, leg- 
édesb jót : a’ békét, rnelly annyira nélkülözhetlen jóté
temény a’ világra nézve : miképen a’ mesterek mestere 
minden tanításait, minden földi jutalmait e’ vigasztaló 
szavakban határozná meg : „Legyen béke közietek.“ — 
És a’ béke, ez isteni adomány , forrása minden jónak, 
a’ béke a’ harc célja. A’ harcfi egyedül azért küzd , 
hogy azt nekünk megszerezze ; tehát a’ harcfi az , ki a’ 
leghasznosb hivatást teljesíti a’ világon.“

Hősünket mindenki figyelemmel és gyönyörrel hall
gatta ; és mert a’ vendégek nagy része katonaviselt ein- 
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bér volt : Don Quicliolle okoskodását egyáltalában nem 
tébolyodolténak találták. Sancho ura hála mögött állott, 
hiába intette, hogy egyék és azután papoljon : a’ lovag 
látván hogy örömest hallgatják, így folytató tovább :

„Vizsgáljuk már meg, ha egy tudós sanyarúsága 
nsszehasoníílható-e a’ harcfiéval ? Tehát vegyünk löl 
egyet, ki életében mindig szűkölködött, tán üldöztetett 
is ; igaz hogy sokszor nélkülöznie kell a’ legszükséges- 
bel, tűrnie "a’ tudatlanok ócsárló szavait, és az irigyek 
durva megtámadásait; vegyük számba azon kényelmetlen
séget is f mellyszerint a’ szükség kényszeríti öt a’ ke- 
vély gazdagok elölt meghajolni, hízelegni, árúba vetni 
tudományát” feláldozni lelki büszkeségét : de otthon saját 
szegény házánál nem alszik-e, nem eszik-e takarékos 
asztaláról jó Ízűt? nem dolgozik, nem bölcselkedik-e 
szabadon, kigúnyolván a’ gazdagok kevély ostobaságát. 
És hozzá teszem , hogy bár ritkán, de mégis megtörté
nik , hogy a' vak eset egy tudóst hosszú sanyarú pályán 
keresztül kiérdemlőit polcára helyez ; a’ hol is az elhá
rult szerencse jó kedvéből élvezi a’ gazdagság, az élet, 
«’ hitel és hatalom minden kényelmeit, elfelejti kiállott 
szenvedéseit, és hasonló boldogságban részesül, mint egy 
tudatlan ember.

Mennyivel többet szenved egy harcfi 1 Szegényebb 
és sanyarúbb életében nyugvó ágya a’ zordon tél hava, 
nyárban meghál a’ hol az éj meglepi. Mindig fáradtan, 
mindig éhezve, örökös rabja minden percnek, mellyben 
talpra szólítják; és bár veszélyről veszélyre hág, sebre 
sebet kap : sorsa nem javul. INem is említem az örökké 
fenyegető halál félelmét, hiszen alig vesznek annyi időt, 
hogy szamba vegyék, kikel és hányat kaszabolt le a’ 
halál egyetlen csatában ; csak azokról szólok, kik cső- 
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dúsan megmenekültek tegnap, és ma már olly helyre 
állítják őket, melly alá van ásva, és megtöltve az enyé
szet minden szerszámaival; és ők azt jól tudják, és 
várják a’ pillanatot, mellyben levegőbe röpíltetnek. —- 
És azokról, kik megmásszák az ellenséges hajót, melly- 
nek párkányáról alaltok halál-örvény , elöltök száz 
meg száz felvont halál-cső, egyik kezükben pisztoly, a’ 
másikban karddal viaskodnak minden lábnyi deszkáért, 
melly saját és társaik vérében ázik. — És mind ez miért? 
mi a’ jutalom ? a’ feledés. Ha egy tudósnak két ezer 
vetélytársa van : a1 győző bárdinak van harmincz ezer 
és több ; a’ status nem képes őket megfizetni; a’ kardi 
azt jói tudja, és mégis szolgál, mégis vakmerőn meg
állja helyét a’ legborzasztóbb liizekben azon öldöklő szer
számok előtt, mcllyeket a’ pokol azért hányt ki gyomrá
ból , hogy a’ vitéznek , a’ hősnek halált készítsen a’ 
gyáva messze-lövése által, és így ölje ki a’ kebel bátor
ságát — ha ugyan kiölhető az. — Szörnyű és álkos egy 
találmány, melly még velem is csaknem megismerteti a’ 
félelmei, ’s melly miatt néha szinte bánom, hogy a’ 
lovag-kalandorság nemes hivatalába kaptam. Mert nem 
bosszantó-e rá gondolni, hogy fél marok por képes meg- 
dönteni azt, ki kardja hatalmával szél verne egy osztály 
lovasságot ? De a’ mit a’ sors élőmbe írt : hadd telje
sedjék ; dicsőségem annál nagyobb leend , mert én több 
és nagyobb veszélyekkel szállók szembe, mint a’ lefolyt 
századok valamennyi lovagai.“

Ekkor Don Quichotte elhallgatott, és evett. Mind
egyik hallgatója őszintén sajnálta, hogy egy annyi szellem
mel biró férfiú, ki olly okosan képes beszélni, egyszeribe 
eszét veszti, mihelyt lelkében a’ lovagiság eszméje meg
villan. A’ pap feldícsérte Don Quichotte előadását, ’S 
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véleményéhez állott, mind a’ mellett, hogy tudománynyal 
bajlódó embernek vallá magát. Vacsora után a’ csaplá
rosné és Maritorne hősünk háló-szobáját ágyneművel el
látták , hogy a’ nők ott együtt meghálhassanak; Don 
Fernando pedig a’ foglyot kérte meg, hogy történetét 
beszélje el, ki nem sokáig kérette magát; hanem a’ 
többiek hallgatása közben így kezdé meg :

XXXIX.

A’ fogoly története.

„Én León hegyei közt születtem. Családomat any- 
nyiba mondhatom vagyonosnak, a’ mennyibe egy olly 
szegény tartományban tekintélyes birtokának tartatott. 
Atyám bőkezűsége, mellyel katonaságában — a' pénz
szórás hamar iskolájában — megszokott, vagyonúnkat csak 
hamar fölemésztette. Adakozó kedvében sokszor megfe
lejtkezett arról, hogy három meglelt idejű fia van. De 
mind a’ mellett szerelő atyánk volt nekünk a’ jó öreg, 
ki látván hogy szenvedélyéből ki nem gyógyul, elhatá
rozta , hogy magát a’ bőkezűség eszközeitől megfossza. 
E’ célból egyszer szobájába hívott össze engem és test
véreimet , ’s így szólt hozzánk :

„Fiaim ! c*  nevezel maga mondja, hogy szerellek 
titeket; de atyai szeretetem nem oldoz fel engem min
den kötelesség alul, mellyel irántatok tartozom. En szí
vemben elégedett vagyok, de önviselelemben elégedet
len. — Fiaim ! bocsássatok meg , hogy vagyonútokat pa
zarolom , hogy nem érlek a’ takarékossághoz.— E’ szo
morú meggyőződés után gyöngédségem és józan eszem 
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parancsolja: hogy vagyonúm maradványát négy egyenlő 
részre osszam; három részt nektek által adok, a’ negye
diket magamnak tartom; sovány örökséglek melleit fo
gadjátok következő apai tanácsom :

Van egy példabeszéd Spanyolországban, melly így 
szól : három eszköz van meggazdagodni: az egyház , a’ 
tenger, és az udvar. Akarnám , hogy egyikötök papi, 
másikótok kereskedői , a’ harmadik katonai pályát vá- 
laszszon; katonait azért, mert az udvarhoz juttatni, sem 
ismeretséggel, sem hitellel nem bírok. A’ szerencsének 
e’ három külön ösvényein haladva, nagyon hihető , hogy 
legalább egy boldogulni fog, és segíthet kevésbé sze
rencsés testvérein. Tanácsomat elmontlám , mit szóltok 
hozzá szerelteim ?“

Mint legidősbet engem illetett felelni, ’s atyámat 
kértem , hogy ne fossza meg magát vagyonától, melly- 
nek ő határtalan ura ; és mondám , mikép kapott nevel
tetésünk után vagyunk olly állapotban, hogy magunkon 
segíteni bírunk ; a’ mellett megemlítem , hogy nekem a’ 
katonai szolgálathoz van kedvem. Második testvérem 
nyilvánító , hogy Indiákba vágyik mint kereskedő. Lég 
ifjabb testvérünknek, ki, mint én hiszem, a’ legeszesebb 
köztünk, kérelme volt, hogy tudományos kiképeztetését 
Salamonimban végezhesse; akarata lévén az egyház szol
gái közé lépni.

Atyánk örömében sírva ölelt meg bennünket, ’s 
nem sokára árúba bocsátó birtokát, és kinek-kinek illető 
részét kiadta, melly három ezer aranyra rúgott, neki is 
megmaradván ugyan annyi. Én és testvéreim , megille- 
tődve látván atyánk agg-korát, gyermekeitől elhagyatot
tan, és szükségben, összevágó gondolatunk szerint atyánk
nak ajánlottuk vissza egy-egy harmadát kikapott osztály 
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őszünknek , mit a’ jó öreg csak nagy nehezen fogadott. 
Mivel pedig nekem volt legkevesebb szükségem a’ pénz- 
rt‘ , még maradék vagyonon) felét atyámra erőltettem. 
E’ szerint nekem ezer aranyom maradt. Másnap sírva 
yáltunk meg tőle, ’s atyai áldása és ölelése után útnak 
indultunk: egyik Salamanka, másik Sevilla , én magam 
Alikante felé, a’ honnan Genuába hajóztam. Ezen el
válásnak most huszonkét éve; több ízben írtam atyámnak, 
testvéreimnek , de rólok azóta semmit sern tudok.

Genuába szerencsésen megérkeztem, onnan Milaus- 
ka utaztam , hol fölszereltem magam katonának; ’s mi- 
<lőn hallottam, hogy Álba herceg , ki alatt volt kedvem 
szolgálni, Flandriába megindult, táborát követtem. Je
len voltam minden csatában, ’s jutalmam zászló-tartóság 
lön. Azonban, mihelyt arról értesültem, hogy Auslriai 
'János tengerre szállt egy erős táborral , mellyel a’ pápa , 
Spanyolország és Velence küldöttek a’ török ellen : visz- 
szajöttem Olaszhonba, hogy Don Juan alatt harcoljak. 
Kapitány lettem a’ gyalogságnál, ’s jelen voltam a’ híres 
levantei csatában, hol a’ keresztyénség ereje megtörte a’ 
porta kevélységét. De fájdalom! e’ dicsőség napján en
gem ért utol balsorsom; mert a’ percben, hogy kivont 
karddal rohantam át egy ellenséges hajóra , e’ hajó meg
mozdult , ’s elválasztott saját embereimtől, kik kapitá
nyukkal nem csatlakozhattak; sebekkel borítva, a’ körül
vett ellenség által fogságba ejtettem, és vasra verettem. 
A’ pogányság megfutott, ’s győzelmünk napja , szeren
csétlenségem napja volt; és midőn 15 ezer keresztyén 
szabadult meg rabláncaiból, én fogolvlyá lettem.

Konstantinápolyba vittek, gályáról gályára hurcol
lak , ’s a’ többi rabokkal a’ hajó padjához láncollak. 
Többször meghiúsult megszökési kísérletek után , végre 
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a*  kegyetlen Azanaga, Algír királya hatalmába estem. 
Algírban leteltem azon szándékról, hogy atyámat balsor
somról tudósítsam, reményivé hogy szökés által végre 
megszabadulok; de minden eröködésem hiába lön. A’ 
maurusoknak van egy bizonyos börtönük, mellyet így 
neveznek bagno; ebben szokták rakásra hányni a’ király 
keresztyén rabszolgáit, kiket közmunkákra alkalmaznak 
nappal, éjjelre erősen elzárván őket. Ez a’ sorsa min
den rabszolgának, míg ki nem váltatik. Mihelyt megtud
ták , hogy kapitány voltam, engem is azon foglyokhoz 
osztályoztak, kiktől váltságot vártak. Hasztalan mondtam, 
hogy szegény vagyok , nehéz vasban töltöttem napjai
mat a’ többi spanyolokkal a’ bagnoban. Az éhség , a’ 
nyomor nem sanyargatott minket annyira, mint levert 
azon sűrű vad-kegyetlen jelenet, midőn naponként lát
tuk, hogy minden ok nélkül karóba vonják vagy megcson
kítják a’ keresztyén ember testét. Úgy tetszett mintha 
a’ könyörületlen algíri király vérüket szomjazná; kegyel
met nem mutatott csupán egyetlen spanyol katona iránt, 
kit Saa-vetlr(ina/» hívtak*),  és a’ ki több ízben iszonyú 
büntetéseknek telte ki magát; szabadsága megnyeréséért 
a’ legnagyobb veszélyekkel dacolt, ’s olly nevezetes vál
lalatokba vágott, meIlyekel a’ hitetlenek sokáig nem fog
nak felejteni. Sokat tudnék mondani azon katonáról, 
ha nem félnék, hogy unalmas leendők.

*) Ezen Saa-vc<lra nem más mint nmga Cervantes. Élettörténe
téből látható.

Sok tűrés, szenvedés után könyörült rajtunk az ég, 
és szabadulásunkra különös eszközt nyújtott, melly elöl
tem még most is mint jósága csodája tűnik lel.
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XL.

fogoly tör lénél ének folytatása.

Börtönünk udvarára nyíllak egy gazdag ős hatal
mas maurus ablakai, rnellyek az afrikai musulmánok szo
kásaként keskenyek és zsalukkal valának borítva , hogy 
a’ napsugár se hason be. Egykor negyedmagammal vol
tam a’ börtön udvarában , unalomból ugrásban gyakorol
ván magunkat; történetesen föltekintek, ős látok egy a’ zsa
lun kidugott nád-botot, mellynek végére kendő volt köt
ve ; úgy tetszett mintha valaki a’ nád-bottal integetett 
volna az ablak alá. Társaim egyike, kinek a’ jelt mutat
tam , tüstént az ablak alá futott; de a’ bot felemelkedett, 
és jobbra-balra mozogván, mintegy értésül adá: hogy 
nem ő a’ kívánt személy. A fogoly búsan visszaballa
gott ; a’ nád-bot ismét leereszkedett.

Egy másik lelt kísérletet, de hasonló szerencsével; 
a’ harmadik is odafutott, de a1 bot ölet sem várta. Én 
rám került a’ sor, közeledtem; és a’ nád-bot lábaimhoz 
hullott. A’ kendőt kioldván , abban tíz darab aranyat ta
láltam. Képzelhetik önök egy szerencsétlen ember örö
mét, kiről a’ világ semmit sem tudott, és kinek nem 
volt meg a’ mindennapi kenyere sem. Képzelhetik önök 
keblem háláját az ismeretlen jóltevő iránt, ki nyomorom
ban megvigasztalt, és olly világosan kijelelt, hogy raj
tam , én rajiam akar segíteni. Sokáig néztem a’ zsalura , 
és homálya alatt hófehér kezeket vettem észre. Meg
győződvén arról, hogy szánakodó hölgy könyörült raj
tunk , mély tisztelettel meghajlottunk előtte, maurus sző

lő*  
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kasként keblünkön keresztbe tevén kezeinket. Pillanat 
múlva megnyílt a’ zsalu , és olvasón egy kis kereszt je
lent meg szemeink előtt , de a’ melly hirtelen eltűnt. 
E’ jelenetre azt véltük, hogy azon házban keresztyén 
rabnő lakik , ki testvéreit vigasztalni jeleni meg; de hó
szín karjai és egy gyémánt karperec véleményünknek 
ellentmondott.

Illy kételyek közt szemeink mindig a’ kedves abla
kon függőitek, de tizenöt napig semmit sem vettünk 
észre. Tudakoztuk: kik lakják azon házat; de csak 
annyit tudtunk kipuhatolni, hogy sajátja egy gazdag mau- 
rusnak, kinek neve Atjhnorálo , bíró és parancsnok la 
Plálában , a’ mi náluk elő-kelő hivatal. Már lelőttünk a 
reményről, hogy a’ jóllevő pálcát meglássuk, midőn egy
szer ismét magunk maradván a’ börtön udvarában , hir
telen megjeleni az , végén a’ tartalom-dús kendövei. A’ 
nád-bot mint a’ múltkor, csak elembe hullott le. A’ 
kendőben 40 darab spanyol aranyai találtam egy arab 
levél mellett, mellynek alja kereszttel volt megjelelve. 
A’ keresztel és kendőt megcsókoltam , s jel állal nyi
latkoztam , hogy a’ levelet el fogom olvasni. Midőn bó
dulatunkat meglettük: ismét láttam a’ hószín kart, melly 
a’ zsalut bezárta. — Ezen újabb jótétemény feletti örö
münket kissé megzavarta azon gondolat, hogy az arab 
nyelvet nem érleltük; a’ legszorosabb elővigyázattal kel
lett tehát valakit keresnünk, ki a’ levél tartalmát meg
magyarázza. — Ismertem egy, Murciából származott hi le
hagyó Itat , ki fogságom óla sok szívességgel volt hozzám , 
’s engem bizonyos fontos szolgálatra kért fel, melly 
abban állott, hogy adnék néki bizonyság levelet arról, 
hogy becsületes embernek ismertem, ki saját vallásához 
visszatérni titokban vágyakozott. A hilehagyollak sok
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szór hasznát veszik , sőt visszaélnek az illy bizonyság le
véllel , mert életüket mentik meg azzal, ha a’ keresz
tyénekkel! csatában foglyúl esnek. De az én emberem 
jó lelkűnek látszott, ’s nem tagadtam meg tőle a’ bizony
ság levelet; ’s bírván titkát, mellynél fogva elevenen 
megégették volna , ha elárultalik, teljes bátorsággal elö- 
mutallam neki arab levelemet; mondván, hogy börtönünk
ben találtam. A’ hittagadó komolyan átolvasta, ’s kér
désemre, hogy érti-e? tentát és tollat kért, hogy át
fordítsa ; a’ mi megtörténvén, kezemhez adta, értesít
vén , hogy Lela Marle annyit tesz , mint Szűz Mária. 
A’ levél így szólt:

„Mikor kicsiny voltam , atyám házában egy rabnö 
volt, ki a’ keresztyenek imáit nekem a’ mi nyelvünkön 
betanította , és gyakran beszélt Lela Mariéról. A’ ke
resztyén rabnö meghalt; meg vagyok győződve , hogy 
Allához ment: mert nekem két ízben megjelent , és 
•nondá : Lela Marié, ki engem igen szeret, azt taná
csolja , hogy a’ keresztyénekhez menjek át. Én nem 
tudom miképen teljesítsem azt; a' foglyok közül, kiket 
ablakomon keresztül eddig láttam , téged hiszlek legbe
csületesebbnek. Én igen szép , igen fiatal vagyok, és 
sok aranynyal bírok. Jól meggondold : ha elviszel-e ? 
’s lészesz-e férjem amott ? Meg ne csalj, mert Lela 
Marié meg fog büntetni. Tartok tőle hogy nem tudod 
e’ sorokat elolvasni ; vigyázz hogy egy maurusnak se 
mutasd , mert azok mind árulók, és ha atyámat értesí- 
tendnék : le fognál oka lenni, ha kútba vettetném. Leg
első alkalommal fonalat fogok a’ nádbot végén lebocsá- 
tani, hogy válaszodat hozzá köthesd. Ha szenkit sem 
találsz, ki arab nyelven írná meg azt : nyilatkozzál jelek 
által; akaratodat meg fogja nekem fejteni Lela Marié, ki 
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oltalmazzon léged, valamint Allah és e’ kereszt, mely- 
lyet olly sokszor csókolok, miképen meghagyta a’ fo- 
golynö.“

Örömünk a’ levél tartalmára olly nagy lön, miké
pen a’ hittagadó akaratunk ellenére észre vette, hogy a’ 
levél egyikünknek szól. Kért, könyörgött, hogy fedez
zük föl titkunkat, esküdött a’ keresztre, mellyel keblén 
rejtve hordozott, hogy éleiét áldozza szolgálatunkra; 
kérése, esküje olly őszintének és bűnbánónak látszott, 
miképen elhatároztuk, hogy titkunkat elölte fölfedezzük , 
inellynek félig-rneddig különben is avatottja volt már. 
Mindent elmondtunk tehát neki ; megmutattuk az ablakot, 
kérvén, hogy a’ ház belsejéről körülrnényesb ismeretet 
szerezzen; azután tolla alá mondtam válaszomat, mellyel 
ö arab nyelven leírt. Feleletemben az én és társaim 
forró háláját fejeztem ki az ifjú maurus hölgy iránt, ’s 
biztattam hogy készek vagyunk meghalni is érette; hogy 
megkezdtük akarata végrehajtására megszerezni az esz
közöket ; esküt leltem hitemre és becsületemre, hogy 
ha egyszer Spanyolhonba mehetünk : nőül veendem.

Megírván a’ levelet, várakoztam a’ nád-bot megje
lenésére , a’ mi két nap múlva megtörtént; tüstént oda 
futottam, ’s a’ kendő helyére, melly ez esetben 50 da
rab aranyt tartalmazott, levelemet kötöttem. Éjjelre meg
jött a’ hittagadó, ’s állítá, hogy a’ ház ura a’ gaz
dag Agimorato, ki ott egyedül lakik rabszolgáival , és 
kincseinek egyetlen örökösével, Zoraida nevű leányával, 
kit rendkívüli szépségéért Afrikának több alkiralyai nőül 
kértek. Hozzá telte még, hogy ezen ifjú szép hölgyet 
egy nem rég meghalálozolt keresztyén rabnő nevelte 
kiskorától fogva.

Minden összevágott a’ levéllel ., ’s eddigi tudomá
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sunkkal, és a’ hiltagadóval tüstént tanácskoztunk meg
szökésünk iránt; ő mindenben segélyét Ígérte. Hanem 
mielőtt kísérletet tennék, okosabbnak véltük Zoraida má
sodik levelét bevárni. A’ nád-bot négy nappal később 
leszállóit száz darab aranynyal ’s egy levélkévé!, mellyel 
a’ hittagadó tüstént így fordított állal:

„En nem vagyok képes tanácsot adni az iránt : 
’niképen szökhetünk meg Spanyolhonba ; könyörögtem 
Béla Mariénak, hogy nyilatkozzék ; de azt mind ez ideig 
nem tette. Mindazáltal úgy hiszem, legjobb lenne, ha te 
megváltanád magad és társaidat azon pénzzel, mellyel tő
lem kapsz, és kapni fogsz a’ mennyit akarsz. Aztán egyi
kölök elmenne Spanyolhonba, ’s visszajönne egy ha jó— 
yal elviendő engem és a’ többieket. Miattam ne aggód
jatok, nyaralni nem soká elutazom atyám kertébe, melly 
a’ tenger parton Babazon kikötőjéhez közel fekszik. Sze
detném ha te mennél és jönnél vissza hajóval, mert adott 
szavadban bízom, a’ miről meg ne felejtkezzél ; Lela 
Marié fogna rá emlékeztetni. Isten veled , keresztyén ! 
Allah őrizzen 1 — —“

Elolvasván a’ levelet, mindenik társ ajánlkozott ha
jót szerezni , esküdvén a’ visszajövetelt mindenik, csak 
a’ hittagadó nem egyezett meg e’ tervben, mondván : 
„Barátim, tudhatjátok, hogy a’ legrendületlenebb becsü
letesség is kísérletbe jöhet; nem első eset, hogy a’ rab
szolgák ez úton akarták szabadulni; de megtörtént, hogy 
a’ vállalkozó a’ legünnepélyesb eskü mellett sem tért 
vissza elhagyott testvérein segíteni. Hlyen szerencsétlen
ség történt nem rég a’ keresztyén foglyokon, mellynek 
körülményei iszonyúk. Hidjetek nekem , legjobb lesz

*) Cervantes itt a’ saját magán történt esetet említi. 
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együtt indulnunk. Tervein ez volna : adjatok kezembe 
pénzt, és én vásárlók egy hajót, mellyel fölkészítek azon 
szín alatt, hogy Teluánba indulok kalrnárkodni. Nekem 
magamnak is bajos lesz erre engedélyt nyerni, mert a’ 
maurosok bizalmatlanok a’ hile-hagyoltak iránt; hanem 
én felenyereségre akarok felszólítni egy ismerős mau- 
rust, kinek neve alatt — ura lévén a’ hajónak — könnyű 
lesz titeket és Zoraidát elszállítnom.“

Bár inkább szerettük volna jóltevönk parancsát kö
vetni , de nem mertünk a’ hillagadónak ellentmondani , 
mert sorsunk tőle függött; tehát ö reá bíztuk magunkat. 
Zoraidának megizentem, hogy nagyszerű vállalatunk meg
kezdetett, és csupán nagy leikétől függ az eredményt 
biztosítani; esküimet ismeteltem , és kevés napok múlva 
több mint kétezer darab aranyat kaptam tőle , mellynek 
egy részét a’ hiltagadó kezéhez adtuk. Egyszersmind 
megírta az ifjú maurus hölgy , hogy a’ következő pénte
ken attya kertében fog megtelepedni. Én is megváltot
tam magam egy velencei kalmár közbejöttével, ki a’ ki
rály által váltságul kívánt 800 aranyra kölcsönt színlelt. 
Társaim is e’képen váltották meg magukat ; és mindnyá
jan szabadok valánk — köszönet és hála Zoraida nagy
lelkűségének.'— az előtti napon, hogy ő nyári kastélyá
ba átázott.

XLI.

Vége a' fogoly történetének.

Ez alatt a’ hittagadó egy jó készületű bárkát szer
zett, melly 30 embert meghírl. Hogy célját jobban el
titkolja , kalmárkodási utat is lett maurus ismerősével, 
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kit társéi fogadott. Jöttében mentében mindig kikötött 
egy kis öbölben, melly mintegy két puska lövésnyire 
feküdt Zoraida kertétől ; néha még a’ kertbe is bement, 
gyümölcsöt kérvén Zoraida atlyálól , ki azt senkitől sem 
tagadta meg. Én részemről 12 erős bátor spanyol hajós 
legényt fogadtam, kiket ajándékkal nyertem meg ügyünk
nek. Minden rendben lévén, parancsot adtam embereim
nek , hogy következő pénteken estefelé Agimorató kerte 
alatt’ jelenjenek meg , egyenként vigyázva és külön óla
kon, és olt várjanak reám. E’ meg lévén, Zoraidát kel
lett ’értesílnem, hogy magát készen tartsa, és megjele
nésünkre el ne rémüljön. Magam a’ kertbe mentem azon 
szín alatt, hogy zöldséget szedek. Az első, kivel talál
koztam az öreg Agimorató volt. Tüstént megszólított 
frank nyelven, melly arab-spanyol keverék nyelvet hasz
nálják Barbárjában a’ maurusok a’ keresztyének iránt. 
Kérdésére : mit keresek ? mondám : hogy Mami Arnaute 
rabszolgája vagyok , ki engem ide barátja kertébe kül
dött egy kevés zöldséget szedni. A’ pillanatban megje
lent Zoraida, ki engem a’ távolból észrevett. Még soha 
sem láttam öt, de szívem ráismert. A’ gerjedelem , 
mellyel látása okozott, nem annyira vakító szépségére 
gyuladl fel bennem, mint a’ tisztelet, a’ szerelem és hála 
érzelmére , mit e’ szabadító angyal öntött belém. Elbá
multam vonásain ; de ám lelt légyen kevésbbé szép, szint
úgy imádtam volna *, elénk lölhevülesem a mint lehetett 
titkoltam. Zoraida, allya hívó szavára halkai jött felénk. 
Az egymás iránt olly féltékeny maurusok semmibe 
sem veszik, ha nejeiket és leányaikat keresztyének 
látják. Némán szemléltem a’ gyönyörű Zoraidát, kinek 
füleit és nyakát gyémánt borította ; drága kövekbe loglalt 
arany perecek ragyogtak karjain és meztelen lábain , mi
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képen ö náluk szokás ; felső öltönye kelet drága gyön
gyeivel volt hímezve. Miilyen volt ő teljes ékességében , 
láthatják önök rnilly szép még most is, miután annyit 
szenvedett.

A’ mint hozzánk érkezett, arab nyelven monda 
neki Agimorató, hogy én Mami Arnaute rabszolgája va
gyok. „Keresztyén ! — szóla hozzám tört keverék nyel
ven , mellyben attya is segítette — miért nem váltod meg 
magad ?“ „Már megváltottam — felelém — hanem csak 
ma fizethetem le váltságom árát, melly nem kevesebb 
1500 sultán aranynál.“

„Hiszen az nem sok — mondá mosolyogva — ha 
volnál az én rabszolgám, háromszor annyiért sem adná
lak. Hanem ti keresztyének mindig szegénységet tettet
tek , ’s gyönyörködtök benne, ha a’ maurust megcsal
hatjátok/4

„Én nem tudok csalni — mondám — és egyszer 
adott szavamra bárki számolhat mindenha.44

Zoraida elpirult, és szemlesütve folylatá gyöngédebb 
hangon : „Keresztyén 1 mikor indulsz ?“

„Reményiem holnap, egy francia hajón.44
„Miért nem vársz spanyol hajóra ? azt mondják 

hogy a’ franciák nem szeretnek titeket.44
„Az igaz ; de én sietek hazámba visszatérni, hogy 

szívem kedves tárgyait mielőbb láthassam.44
„Kétség kívül házas vagy , és óhajtód nődet 

ölelni ?“
„Házas nem vagyok, hanem egynek, kit életemnél 

jobban szeretek, megígértem , hogy nőül veszem, és el 
fogom venni mihelyt haza térek.44

„Hölgyed szép-e ?“
„Olly szép, miképen hozzád merem hasonlítani.44
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Agimorató ekkor mosolyogva monda : „Keresztyén ! 
sok szerencsét hozzá; de tudod-e, hogy egész Algírban 
nincs leányomhoz hasonlítható szépség ?“

Beszédünk közben egy maurus érkezeit, hírül hoz
ván , hogy a’ kert falát négy török átugrotta, ’s a’ gyü
mölcsöst rabolják. Az öreg és leánya megrendüllek e*  
hírre. A’ maurusok rettegnek a’ török katonaságtól , 
mert tölök sok megaláztatást szenvednek.

„Leányom — mondá Agimorató — térj vissza szo
bádba , míg e’ rablókkal végzek. Te pedig keresztyén, 
vedd zöldségedet, és Allah vezessen hazádba.“

Én meghajoltam ; ö elsietett a’ törökök felé, egye
dül hagyván Zoraidával, ki alig hogy allya eltűnt a’ bok
rok közt, könnyes szemekkel és feiejthetlen gyöngéd 
hangon mondá : „Arnexi chretien ! amm mi azt je
lenti : „Elmégysz keresztyén, csakugyan elmégysz?“

„Nálad nélkül sohasem — viszonzám. Pénteken 
vissza jövök, láttunkra meg ne rémülj. Tüstént hajóra 
ülünk , és mihelyt Spanyolban leszünk, oltár elölt fogok 
neked örök szerelmet és hűséget esküdni.“

Ezt mondván, félig szavakban , félig jelek által 
Zoraida megértett és sírva kezét nyújtá, mellyel először 
mertem illetni; karjaimra támaszkodva laka felé megin
dult velem, ki reszkettem allya tekintetétől. És meg 
lön ; Agimorató elöltünk termett. E’ látásra Zoraida vál- 
laimra borúit, térdei uieghanyallottak, és a’ jó öreg vél
vén, hogy leánya rosszul van, oda lulotl, keblére vette, 
élesztgette, átkozta a’ rablókat, kik megijesztették. Zo
raida felnyitván szemeit , sóhajtva ismételte : „4 maci 
chretien ! aine.ri

„Bátorodjál kedves gyermekem — mondá allya — e’ 
keresztyén minket nem bánt, a’ törökök pedig eltávoztak.44
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Búcsút vettem az öregtől, ki megköszönte leányá- 
hozi szívességemet, ’s engedőimet adván kertében bármit 
használnom, leányát lakába vezette.

Sokáig járkáltam a’ ház körül, mintha zöldséget 
szednék; megvizsgáltam a’ ki- ’s bejárásokat, befutottam 
az egész kertet, ’s társaimhoz megtérve elmondtam ta
pasztalásaimat.

Végre eljött a’ nap , melly nekem Zoraidát és mind
nyájunknak szabadságot vala adandó. A’ hittagadó már 
előtti napon kikötött Agimorató kertével szemközt. A' 
rendelt órára megjelent a’ 12 spanyol is, nem tudván 
teendőiket, de mindenre készen. A’ város kapuja már 
zárva volt, a’ nap letűnt, ’s a’ tengerparton senkisem vala 
látható. Míg én és három társaim azon törtük fejünket: 
mit volna tanácsos először tenni ? Zoraida lakához men
ni, vagya’ hittagadó bárkáján evező maurusokat lábaiéi 
eltenni: megjelent a’ hittagadó, mondván : „Önök elvesz
tegetik a’ drága időt, legényeim csaknem mind alusz
nak ; először azokkal kell végezni, azután Zoraidaérl 
menni.“

Követtük a’ hiltagadót, ki kivont karddal lépett a’ 
bárkába, kiáltván arabul : ,,Á’ ki megmoccan, halál íia.“ 
A’ nem számos legénység bámulva és megrémülve lát
ván, hogy kapitányuk fegyveres keresztyénekkel támadja 
meg őket, ellenlállás nélkül megadta magát. Vasra ver
tük, és hat embert hagytunk őrizetül, a’ többiek utánam 
jöttek Agimorató kertébe.

A’ kapu zaj nélkül megnyílt, és csöndesen a’ ház
hoz értünk. Zoreida ablakában volt, ’s mihelyt észre
vett, halk hangon kérdé : „ha mi vagyunk-e, a’ nazare- 
nusok ?“ Én igent mondtam. Szavamról rám ismervén, 
lejött ’s megjelent előttünk tündöklő szépségében és gyé- 
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mániáiban. Féltérden fogadtam öt ; társaim hasonlót cse
lekedtek. Azután kezét megfogván, körül vettük; ekkor 
a’ hittagadó megállítván, kérdő arabul : hogy attya a’ 
kertben tartózkodik-e ? „Igen — feleié Zoraida — szo
bájában van és alszik.“ „Magunkkal visszük — monda a’ 
kincs-vágyó hitlagadó — öl és kincseit.“ ,,Ot nem — 
kiáltá Zoraida — tisztelet atyám iránt, és semmi erőszak 
ellene ; ha kincs kell : bírok annyit. hogy mindnyájótok 
vágyát kielégítem. Várjatok rám, tüstént itt leszek; ’s 
kezemet eleresztve szobájába tért. — Én nem tudom mi
ről beszéltek, ’s midőn a’ hillagadótól megtudtam, alig 
voltam képes haragom és dühöm elfojtani ; lenszóval 
kinyilatkoztattam , hogy Zoraidának minden emberfia en
gedelmeskedjék, legkisebb akarata elölt meghajoljon, meg
esküdvén , hogy a’ legelsőt ki ellent mond , meg fogom 
ölni. Az alatt visszajött Zoraida egy aranyleli ládával, 
mellyel alig bírt.

Szerencsétlenségünkre a’ szobájában történt zör
gésre fölébredt az attya , és az ablakból, ráismervén a’ 
keresztyénekre, kiabálta: „Segítség! segítség! fegyver
be !“ E’ lármára zavarba jöttünk, Zoraida elájult. Kar
jaimon vittem öt, nem gondolva azzal, mi történik mö
göttem.

Eljutottunk a’ bárkához, a’ hová társaim is megér
keztek össze-vissza; a’ horgonyt lelvontuk, ’s megin
dultunk. Csak ekkor vettem észre köztünk Zoraida aty
ját , kinek kezei bálra kötve, ’s szája bedugva valának. 
A’ hitlagadó ugyan is a’ percben , mikor az öreg lármái 
ütött, megragadta, és kényszerítő ot hallgatni; s a bár
kához hurcolta. Ez erőszak láttára megbosszankodva 
parancsolom , hogy kezeit oldják ’s szájából a’ kendőt 
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vegyék ki ; de a’ hittagadő fenyegető hangon hallgatást 
parancsolt neki, ha élete kedves.

Mihelyt Zoraida észrevette az atlyát, fájdalmas si
koltással takarta el arcát két kezével. Agimorato, ki 
sem szólni, sem molcani nem mert, gyöngéden tekintett 
felé, és sohajtozolt; nem bírván megfogni: miért hogy 
leánya minden ellentállás nélkül fekszik karjaim közt. 
Zoraida könnyeiben úszva magához inlé a’ hittagadót, 
kérvén hogy adja tudtomra: miképen ha atlyát tüstént 
szabadon nem eresztik, ő a’ habokba rohan. A’ hittaga
dó megfejté előttem Zoraida szavait. Tüstént parancsol
tam , hogy Zoraidának engedelmeskedjenek; ámbár a’ 
tenger közepén valánk, és életünk kockáztatása nélkül 
a’ parihoz vissza nem térheténk. De én határozottan 
akarám ; ’s erőszakhoz nyúlni indultam , midőn társaim , a’ 
hittagadó, ’s az egész személyzet megtagadták tőlem az 
engedelmességet, mondván, hogy az öregnek semmi 
baja sem lesz, hogy a’ legközelebbi révparton szabadláb
ra állíttatik; de most épen ő értté nem akarják életökel 
veszélyeztetni. Kénytelen voltam engedni. Zoraida meg
értette , hogy allya akaratom ellen fogoly: sírva rám 
tekintett, és szememben könnycseppet látván, mellém 
ült, megfogta kezemet és szemeihez nyomta , imát mond
ván Lela Mariéhoz.

Társaim kettőzött erővel hajtották a’ bárkát. A’ 
hittagadó, ki az öreget és a’ többi vasra-vert mauruso- 
kat örökké szemmel tartotta, biztatta őket, hogy nem 
foglyok, és a’ szárazon mindjárt szabadon bocsátatnak. 
Agimorató pedig így szólott : „Oh keresztyén I miképen 
akarod velem elhitetni , hogy ti néktek, miután annyi 
veszéllyel raboltatok el engem és leányomat, nem volna 
más célotok, mint bennünket szélnek ereszteni, lemond-
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vín fáradalmaitok gyümölcséről ? Legyen szavaidban 
több őszinteség, ’s mond meg váltságunk árát. Te is
mered gazdagságomat; megkínállak minden kincseimmel, 
adjátok vissza a’ szabadságot nem nekem , hanem leá
nyomnak , kedves leányomnak, ki nekem drágább ma
gamnál , és kinek váltsága olcsó volna nekem , kerüljön 
bár életembe és vagyonúmba.44 E’ szavakat olly siral
mas panasszal monda el a’ boldogtalan apa, hogy mind
nyájan rnegilletődlünk. Zoraida hangosan zokogva ugrott 
föl mellőlem, és az öreg keblére borúit, ki ötét magá
hoz szorítván, ölelte, csókolta és könyüivel áztatta. De 
az első indulat roham után észrevevén annak ünnepies 
öltözetét : „Kedves gyermekem — monda bámulva — te 
tegnap , kegyetlen sorsunk előestéjén, köznapi ruházat
ban voltál, és most ünnepi köntösben látlak drága kö
vekkel ékesen , mellyekkel atyád annyi örömmel ajándé
kozott vala meg, mikor még boldog volt.44 Zoraida szem
lesütve hallgatott. A’ még jobban bámuló öreg némán 
nézett rá , ’s a’ mint észrevette Zoraida kincses ládáját, 
•nellyet leánya Algírból ezelőtt sohasem vitt magával a’ 
kertbe, keseredett hangon folytaié : „Zoraida! mit keres 
itt e’ kincses láda ? hát........ „Szavait nem végezhette ,
mert a’ reszkető Zoraida ájuló félben volt.

„Uram ! — szóla ekkor a' hiltagadó — kíméld meg 
gyermeked a’ kérdezéstől , egy szavammal megmondok 
mindent : „Zoraida keresztyén ; Zoraida mentett meg 
mindnyájunkat és szándokosan jön velünk/4

„Leányom ! — monda percnyi hallgatás után a’ mau- 
rus — igaz volna-e hogy keresztyén vagy ? igaz volna-e 
hogy te magad adtad öreg atyádat ellenségei kezébe ?“

„Nem igaz — kiáltá zokogva Zoraida — gondola
tomban sem akartam jó atyámat megbántani. Nem igaz, 
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hogy lelkemben fogamzolt az iszonyatos terv , mellynek 
vádja , érzem , méltán rajtam fekszik. Az igaz hogy 
keresztyén vagyok. Lela Marié úgy akarta.“

Ekkor az öreg fölegyenesedett, és a’ tengerbe ro
hant olly sebesen, hogy rohamát feltartóztatni idő nem 
vala. Zoraida utána rohant , de megkaptam. Ez alatt 
társaim kihúzták Agimoratót ruhájánál fogva, ’s életét 
megmentették.

A’ tenger nem volt csöndes, és a’ támadó szél 
Afrika partjaira hányt vissza minket. Mivel e’ ponton 
Algírtól messze estünk, bárkánkat egy kis öbölben biz
tos helyre vezetve, kiszálltunk vigyázva , és őröket 
állítván ki. — Elég eleséget szerezvén be, könyörögtem 
társaimnak, hogy teljesítsék Zoraida kivánatát, és bocsás
sák szabadon az attyát a’ többi fogoly arabokkal. A' 
mi meg is történt, mikor hajóra ültünk; a’ bámuló ara
bok egyenként kivezettetve szabadon bocsáttatlak a’ par
ton. Mikor az öregre került a’ sor : „Keresztyének 1 — 
mondá — ez a’ boldogtalan azért óhajtja szabadságomat, 
hogy megmeneküljön a’ gyalázat terhétől, melly jelen
létemben nyomja ; hitét csak azért hagyta el, mert ke
csegteti a’ rendetlenebb élet, mellyet vallástok hölgyei
teknek megenged. Hálátlan gyermek I vakságnak és os
tobaságnak áldozata ! ki atyádat elhagyod, hogy ellensé
geid közt lehess. Tehát menj ; megátkozom születésed 
szerencsétlen napját, megátkozom a’ szerelmet, mellyet 
kebelemben tápláltam irántad, és a’ gondviselést, mellyet 
gyermekségedre fordítottam, és az apai örömet, mellyel 
szerelőiedben éreztem. Van az egekben a’ szerencsét
len szüléknek egy barátja , ki megbünteti az elfajzott 
magzatokat mindenha, és a’ ki neked is fejedre hárítja 
mostani atyai átkomat!“
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Társaim nem késtek a’ boldogtalan öreget elvezetni. 
Leánya könyökben úszva félholtan feküdt a’ hajó fene
kén. Midőn Agimorató kiért a’ partra, és a’ bárka 
Megmozdult: hallottuk az öreg keserves kiáltását: „Jöjj 
0,1 jöjj vissza! visszavonom kimondott átkomat, jöjj visz- 
sza szerelmes gyermekem , egyetlenem , megbocsátok, 
elfelejtek mindent. Add oda kincseidet ezen keresztyé
neknek , jöjj vissza atyádat vigasztalni, kinek te vagy 
Mindene, és a’ ki lenéked mindened. Leányom! szerel- 
Mes leányom , ha elhagysz , meghalok/4

„Oh édes atyám — feleié zokogva Zoraida — én 
szerellek, tisztellek , ’s élelem adnám érted; de ellenál- 
katlan hatalom, örök üdvösségem, vallásom, Léla Marié 
kényszerűnek tőled megválnom.44

A’ bárka mindinkább haladt; ekkor az öreg ha
ját, szakállát kezdte tépni, kétségbe esetten a’"földre 
fogyott, térdre állt; és térden csúszott leánya felé ter
jesztett karokkal, esdekelve hívogatta a’ távolból, és 
összerogyott. Végre eltűnt szemeink elöl. A’ kétségbe 
esett Zoraida életét féltettem; de vallásos buzgósága meg
ártotta öt. Kedvező szélben lovább-lovább haladtunk , 
látni reménylvén másnap Spanyolhon partjait; de tán a' 
szerencse kifáradt kedvezésében, vagy egy szerencsétlen 
atya átka ért utol bennünket: éjféltájban, csaknem hazánk 
Partjai alatt, mikor kedvező szél fuvalmára , melly vitor
láinkat hajtotta, evezö-lapátainkal is félre tettük , egy
szerre nagy hajóval találkozunk, melly bárkánkat szét
húzással fenyegette. A’ hajó egyetlen ovatos mozdulatá
ba mentve valónk. Tüstént ránk kiáltottak francia nyel- 
Ven : „Kik vagyunk, hová megyünk?44 A' hiltagadó azt 
íanácsolta, hogy nem kell felelni. Csöndesen haladtunk 
tovább, és már mentve hitük magunkat, midőn egyszer-

17 
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re két ágyú elsül, mellynek valószínűleg láncos golyói 
árbocunkat összetörték; bárkánkon a’ víz hatalmat vön , 
és sülyedni kezdőnk. Ekkor jajveszékelve segélyért kö
nyörögtünk; tüstént 12 fegyveres francia jelent meg csol- 
nakon, ’s minket hajójukra szállítottak, mondván: hogy 
bajunkat udvariatlanságunknak köszönhetjük.

A’ francia hajón megraboltattunk; Zoraida minden 
kincsei, arany perecei, drága kövei a’ tengeri rablók 
martaléka lön. — Aztán arról tanakodtak: mit legyenek 
velünk. A’ kapitány megillelödve Zoraida ifjúsága kellő
méin , 40 aranyai visszaadott neki, és bárkáját élelem 
szerrel ellátván, útnak ('résziéit bennünket Spanyolhon 
felé. Nem messze voltunk ; rövid időn partra értünk. És 
e’ pillanatban feledve lőnek veszély és minden szenve
dések. Kiugráltunk a' partra, és öröm kényüket hul
latva csókoltuk az édes kedves földet, és karjainkat ég 
felé emelvén hálál adtunk jóságáért.

Nem tudván hol vagyunk, jó darabot gyalogoltunk 
egy járatlan ösvényen. Az erőtlen Zoraida nem volt kö
pés velünk jönni; vállaimra vettem öt, ki nem szenved
tem annyit az édes tereli alatt, mint a’ mennyit ö szen
vedett az aggodalom miatt, hogy terhemre van. Egy 
fiatal pásztorral találkoztunk, és megszólítottuk; de az 
a’ hittagadó látására megszaladt, lélek szakadva kiabálván : 
Arabok ! jönnek az Arabok 1 ’s a’ környéket fellármáz
ta. Nem sokára lovasok jelentek meg, a’ tengerparti 
örök. Eleibök mentünk, elmondván nekik mik és kik 
vagyunk : tüstént leugráltak lovaikról, összeöleltek ben
nünket, ’s lovaikkal megkínáltak, a’ kapitány saját magá
ét ajánlván Zoraidának.

így értünk pompa menettel Veléz Malagába, hol 
első gondunk volt egyházba menni , és újra hálát adtunk 
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Istennek. Az egyházban sok nép vette körül Zoraidát, 
kinek kegyes buzgóságán inegilletődve , ajándékkal ’s min
den kedvezéssel elhalinozták , szállással kínálták.

Velézben hat nap mulattunk, azutánk nem minden 
fájdalom nélkül megváltunk egymástól, kiki sietvén csa- 
láda tűzhelyéhez. Én Zoraidámmal León hegyeinek vet
tem az útat, felültetvén öt egy szamárra, hogy könnyeb
ben útazhasson. Célunkhoz közel vagyunk; de nem tu
dom, ha élve találom-e atyámat, ha lalákozom-e vala- 
mellyik öcsémmel? de bízom Istenben, ki minket elhagy
ni nem fog. Csak Zoraidámat őrizze meg: nekem nem 
leend panaszom; mert lelkemnek minden gondolata csak 
ö; szerelmein, háláin alig hasonlíthatók a’ tisztelet érzel
méhez , mellyet bennem maga iránt gerjeszt. Önök ve
lem együtt bámulni fogják az édes elégedettséget, ön
megtagadást és változaíian türelmet, mellyel fáradalmait 
és szegénységet viseli; én ö néki szolgája, attya, ótal- 
mazója, sőt mindene én vagyok , és férje fogok lenni, 
mihelyt kegyeskedik kezével megtisztelni. Fájdalom! a’ 
gondolat keserít, ha birom-e öt csak egy kalibába is 
Vezetni; de szolgája leszek teljes életműben. Ebben 
van minden reményem, és szívemnek minden birtoka.

íme, uraim! elmondám életem történetét, mellyet 
Ián meg is unlak önök; de a’ szerencsétleneknek, kik 
kiállóit bajaikat beszéllik el, megbocsátható, ha apró 
részletességig mennek/4

XLI.
Újabb események a’ csárdában.

A’ fogoly elhallgatott. Hallgatói megköszönték él
vezetes előadást. Fernando pedig mint leggazdagabb , 

17*  
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megkínálta ölel lakással, és segedelmei ajánlotta minden
ben , a’ mire szüksége leend. Ajánlatából annyi szíves
ség, annyi őszinteség tűnt ki, miképen a’ fogolynak in
dokolnia kellett , miért hogy el nem fogadhatja. Monda 
tehát hogy családjához vágyik ; de Ígéretet tön a’ neines- 
szívü Fernandónak, hogy jóságát annak idejében igénybe 
veendi.

Az éj épen beállott, mikor a’ csárdába egy határ 
érkezett több lovas kíséretében. A’ csárdásnö erősen 
mentegette magát, hogy nem szolgálhat szobával, mert 
dugva vannak. ,,Ohó ! — feleié az egyik lovas — bizo
nyosan fog az asszony helyet találni auditor számára “

E’ névre a’ csaplárosné egészen meglágyulva mon- 
dá : ,,Házamban auditor úr kétsékivül otthon van; re
ményiem , hogy kíséretének lesz elég gúnyája künn meg
hálhatni ; én pedig és férjem szerencsénknek tartjuk ha ö 
nagyságának saját hálószobánkkal szolgálhatunk.“

Az auditorban hosszú, hajtókás ujjú tógájáról rá
ismerni lehetett a’ magas állású férfiúra , ki leszállván 
szekeréből, kezét nyújtá egy fiatal mintegy 15 éves 
hölgynek, ki úti-köntösében is figyelmet ébresztett kül
leme és udvarias tekintete által. — Don Quichotte meg
pillantván a’ jövevényeket, tüstént az auditor előtt ter
mett , mondván : „Ne ütközzék meg nagyságod e’ vár
kastély hitványságán , sőt tessék bátran beszállni; mert 
többször meghállak itt nevezetes kardiak , és más tiszt
viselők. De mellyik várkapu nem nyílnék meg azon 
szépség előtt, ki önt kiséri? a1 hegyek, a’ kősziklák 
fognának kelté hasadni édes tekintetére. Méltoztassék 
tehát besétálni e’ kis paradicsomba , hol a’ nagyságodat 
kísérő ragyogó csillag találkozni lóg több nem kevésbe 
tündöklő planétákkal.44
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A' bámuló auditor tetőtől talpig végig nézett hő
sünkön , de felelni egy kukkot sein tudott, hanem zava
rodva megállotl. Az alatt Dorottya és Lucinda moso
lyogva kijöttek , társul kérvén magoknak az iljú hölgyet. 
Az auditort pedig Cardenio , Fernando, a’ pap és a’ 
borbély vették körül, ’s minden tisztelettel meghívták 
szállásukra. Az auditor még inkább elbámult a’ nagy 
számú társaságon, annak udvariasságán és míveltségén ; 
azután ismét Don Quichottera tekintett, nem tudván 
kiokosodni annak fegyverzete, sovány termete és be
széde miatt.

Sok ceremónia után végre meglőn az ismeretség, 
’s a’ szoba rendezéshez fogtak. A’ nők számára háló
szobát rögtönöztek a’ híres neves magtárból; a’ férfiak 
megmaradván a’ csapiáros szobájában , hol nagy fogyat
kozása lévén a’ nyoszolyának , fekvőhelyet készítettek az 
auditor ágyneműiből.

A’ fogoly szíve a’ percben, mellyben az auditort 
meglátta, megdobbant; ’s keble dobogása erősebb lön a’ 
mint sejtelme valósulni látszott. Vágyának ellent nem 
állhalva 'megkérdezte az auditor legényét: hogy hívják 
az urát ?

„Az én uram—monda az — Don Juan Peréz de 
Viedma.“

„Hol született ?“
„León hegyei közt.“
„Hát a’ fiatal nő
„A’ leánya , és egyetlen örököse tömérdek vagyo

nának , melly boldogult feleségéről maradt rá.“
Meggyőződvén a’ fogoly, hogy a’ szerencse egyik 

testvérével összehozta, lelkendezve futott társaihoz, ’s 
titkát fölfedezvén Fernando-, pap-, és Cardeniőnak, la
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nácsol kért tölök, mondván : „Uraim én félek, hogy 
öcsémet megszégyenítem szegényszerü külsőm állal.“

„Azt nem hiszem — feleié a’ pap — mert tekinteté
ből jó szívű emberi nézek ki ; egyébiránt bízza ön a’ 
dolgot reám.“ A fogoly örömest ráállott, és Zoraidához 
ment; a’ pap pedig az ebédlőbe, hol az auditor va
csoráit leányával.

Nagy feneket kerítvén beszédének, végre így szólt: 
„Uram 1 bocsássa meg tudvágyamat; én Konstantinápoly
ban egy igen derék gyalog kapitányt ismertem, ki önnek 
családi nevét viselte ; őt is hasonló sors érte mint en
gem , a’ levanléi csatában elfogták , ’s együtt rabos
kodtunk.“

„Hogy hívták azt a’ kapitányt ?“ kérdé az auditor 
érdekkel.“

„Ruy Perez de Viedma — viszonzá a’ pap — León 
hegyei közt született; sokszor emlegette ősz allyál, ki 
vagyonát fölosztotta ő és testvérei közt. Mondhatom de
rék katona ember volt, ’s közel állolt az ezredességhez , 
midőn a’ híres levantei csatában foglyul esett. Slambulban 
együtt ettük a’ rabság keserű kenyerét. 0 azután Algír
ba került, honnan igen különös esemény állal szabadúlt 
meg.“ Ekkor a’ pap röviden elmondó Zoraida történetét 
addig, mikor a’ franciák elfoglalták a’ bárkát. „Azóta 
nem tudom , folytató tovább , mi történt bajtársam és az 
ifjú arab hölgygyei; lehet hogy Frankhonba hurcolták 
őket, vagy Spanyolhonban tébolyognak szegények éhen 
szomjan.“

Az auditor figyelemmel hallgatott, és szemeiből 
könny csordult ki. Midőn a' pap beszédét végzó, felki
áltott az auditor: „Oh, uram! nem is gyanítja ön meny
nyire érdekeli szívemet jb’ történet. Ez a’ kapitány a’ 
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legidősb testvérem volt; a’ mit önnek családi viszonyunk
ról beszélt, egy betűig igaz; ő katonává lelt, én pedi<>*  
tanulmánynak adtam magam , és Isten kegyelméből a’ 
jelen állást vívtam ki magamnak. Másik testvérünk Indi
ába ment, és olly gazdag lett, hogy minden családi 
jószágunkat visszaváltván, atyánknak ajándékozta, kinek 
pénzforrását most, bőkezűsége sem apaszthatja ki. És 
Még életben van a’ jó öreg, de legidősb fiát nagyon saj
ttálja és szüntelen emlegeti. Csak azért könyörög Isten
iek, hogy addig tartsa életben, míg szeretett fiát kar
jai közé szoríthatja. Mennyire meg fog szomorodni sze
gény , ha fiának szomorú esetéi megtudandja. Hanem ad
jon nekem ön tanácsot, hogy juthatnánk nyomába, hová 
lellek azok a’ franciák , és írd sors érte bátyámat ? Oh 
bátyám 1 édes testvérem! ha veled találkozhatnánk, ha 
Megszabadíthatnálak , milly örömest maradnék rabláncaid
ban ! Es a’ kedves Zoraida! mint vágyom őt keblemhez 
őlelni, jelen lenin keresztségén , lakodalmán, atyámnak 
bemutatni, és húgomnak nevezni.“

A’ fogoly, kit nyughallansága Zoraida szobájából 
kihajtott, az ajtóban volt e’ jelenet tanúja. Öccse vég
szavainál , nem fékezhetvén indulatát , magánkívül , 
zokogva rohant az auditor kebelére, ki bámulva vissza
lépett, ’s pillanatig ránézett; majd kebelére omlik, fel
kiáltván: „bátyám! szeretett bátyám !“ és örömrésze
gen hanyatlik egy karszékbe. Az alatt a’ pap Zoraidá- 
órt fut, kit kezénél fogva bemutatván az auditornak : 

íme — úgymond — ön bátyjának szabadító angyala, a’ 
szép rnaurusnö , ki mindenét feláldozta.“ Az auditor 
Zoraida lábaihoz akart borúlni , de az afrikai-hölgy fel
tartja, nyakába borúit, arabúi szól hozzá, ’s együtt ke
sereg. A’ jó szívű auditor nem értvén meg Zoraida 
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szavait, mindenével megkínálja és leányával kebeléhez 
öleli öt. A’ két szép leány pedig egymást ölelte által. 
Ez érzékeny jelenet tekintetén 'mindenki megilletödve 
könnyezett, még I)en Quichotte maga is, nem feledvén 
megemlíteni: hogy a’ kalandorok élet-színpadán milly 
nagyszerű és felséges események fejlőditek ki.

És lön vigalom a’ csárdában; egy futár tüstént út
nak indult, értesítendő a’ szomorú öreg atyát a’ történ
tek felöl. Mivel az auditor, hivatalánál fogva másnap 
Sevillába volt utazandó, hol hajó várt reá, bátyját és 
a’ szép Zoraidát rávette , hogy míg a’ futár visszajön , 
vele utazzanak. Éjfél után a1 csárda elcsöndesedett, és 
minden ember nyugodni készült; csak Don Quichotte 
nem; mert — úgymond — őrt kell állani , nehogy a’ go
nosz szívű bűbájosak vagy istentelen óriások megkésérlsék 
a’ várban nyugyó szépségek kincseit megrabolni. Ismer
vén és megismertetvén az auditorral hősünk jellemét: aján
lata köszönettel fogadtatott.

-Sáncból már régen bántotta e’ mindenféle sírás-rí- 
vás , ölelkezés, aligvárla hogy elterülhessen a’ földön, 
párnaúl tevén feje alá szamarának pompás nyergét, inelly 
neki nem soká drágában kerülendő volt. Hősünk pedig 
felülvén Rozinantera , teljesen fegyverben a’ csárda ud
varból elö-örsre indult. A

XLIH.

A’ fiafal öszvér-hajtő kalandja.

Hajnallani kezdett; a’ nők szobáikban zárkózva 
édes álomba merültek. Csak Dorottya volt ébren, a’ 
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mélyen alvó ifjú Viedma Klára mellett. Egyszerre kel
lemesen gyöngéd és mesterileg szabályos dalt hall ablaka 
alatt; a’ pillanatban Cardenio bezörgetett az ajtón és 
mondá: Hölgyeim ébredjenek 1 hallgassák csak azt az 
ifjú embert, mi ily gyönyörűen dalol.“ „Hallom;“ — vi- 
szonzá Dorottya. — Az ifjú öszvérhajtó ezt dalolta :

Kis cfiolnttkom röpül velem j 
Hajtó lapátja a remény, 
Szerelmein áradt tengeren 

Nyugalmam öblét nem lelem.

De hajh ! mióta csillagom
Felhőbe tűnt: nagy hirtelen 
Szivembe szállt a’ félelem; 

Mert vész ijeszti csolnakom.

A’ sajka habról habra lép.
’S kihez szemein föl-föl tekint 
Útarnra fény világot hint — 

Egy szende csillag, égi szép!

Szende csillag fénysugára! 
Szánd az ifjút a’ süjjedöt; 
Ragyogj föl és vezessed öt 

Boldog nyugalma partjára.
A’ hang kellemén elbámult Dorottya Klárát fekölté, 

hogy ö is élvezze a’ gyönyörű éneket.
„Szép barálném ! — mondá — bocsásd meg hogy 

nyugalmad háborítom; de nem állhatom meg, hogy se- 
renádunkban részt ne végy.“ A’ félálmos Klára, szemeit 
dörgölte, nem értvén Dorottya beszédéi. A hang tovább 
énekelt , és Klára figyelmes lön; alig néhány vers után 
reszketni kezdett.

„Asszonyom, miért költött fel? — és Dorottya keb
lére borult._ Oh 1 bár szívem , fülem , zárva leltek volna
e’ dalnok hangjai előtl.“

„Mit gondolsz édes gyermekem ! hiszen Cardenio 
azt mondja, hogy a’ dalnok nem egyéb egyszerű ösz
vér-hajlónál. “

„Dehogy az, dehogy az! Egy előkelő ifjú, ki 
engem régóta szerel, ’s mondja hogy örökké szeretni 
fog; és én nem bánnám ha igazat mondana/4
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E’ végső, félig suttogó, sóhajtva kiejtett szavak 
igen meg lepték Dorottyát, ’s nyílt szívű Klára keble tit
ka fölfedezve lön. A’ dalnok tovább énekelt; Klára pe
dig füleit kezeivel bedugta, ’s a’ paplan alá bújt, hogy 
ne halljon. Dorottya bevárta a’ dal végét, azután vette 
körül a’ szende Klárát, kérvén öt, hogy teljes bizalmá
val ajándékozza meg. Klára átölelte Dorottyát, súgva 
gyónta meg neki, hogy Lucinda se hallhassa, ifjú sze
relme minden titkait.

,,A’ dalnok — mondá — fia egy igen gazdag úrnak 
Arragoniából. Madridban lakott szemközt velünk. Nem 
tudom hol láthatott meg először az ifjú tanuló , szobám
ban-e , mellynek ugyan ablakai télen nyáron zárva vol
tak, vagy az egyházban? én csak arra emlékszem, hogy 
napokon állal ablakában volt, könnyezett, felém-felém 
tekintett, két kezét összetette , kifejezni akarván , hogy 
nőül vesz ; szóval: belém szeretett. Mi tűrés-tagadás, 
asszonyom! nekem tetszeti a’ gondolat, hogy nőül vesz; 
én is szeretem öt. De nem volt anyám , kihez bizalom
mal fordulhattam volna. Hallgattam, ’s minden kegy, 
mellyet iljú kedvesemnek megadtam , abban állt, hogy 
atyám távollétében a’ zsalut kissé felnyitottam. Hlyekor 
jobban láthatott, ’s boldogsága örömében ugrált, ’s e- 
gyéb balgaságokat tett szobájában.

így telt el néhány hónap, midőn atyámnak hivata
lánál fogva elutaznia kellett. Asszonyom ! bár sohasem 
beszéltünk együtt, ö megtudta, és beteg lelt; bizonyo
san bánatában. Én is sírtam a’ szobámban , mert hiába 
nyitottam fel zsalumat, könnyezve búcsút veendő tő
le, ö nem jelent meg ablakában. Elindultunk. Két 
nap múlva meghalván egy fogadóban , a’ kapuban talál
tam kedvesemet paraszt ruhában. Csak szívem ismert rá 
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álköntösében. Nem szóltam hozzá, de keblem dobogott; 
ka atyám félre fordult: rám-rárn nézett, én nem mertem 
csak lopva rá tekinteni. így követ bennünket csárdáról 
csárdára ; meghál a1 hol mi is meghálunk. És pedig gya
log utazik szegény, sárban, vízben és melegben — éret
tem , egyedül én érettem. Megvallom asszonyom, hogy 
szívemből sajnálom öt; de nem akarom vele tudatni, bár 
kiszem hogy tudja. Én nem tudom hogy szökhetett meg 
az attyától, kinek egyetlen gyermeke, és a’ ki ötét 
gyöngéden szereti, és van oka szeretni; ha meglátja öt 
asszonyom, ön is azt fogja mondani. Az imént hallott 
dal, saját szerezinénye; mert ö mivolt, még pedig igen 
•nívóit szellemű. És mégis ha dalát hallom, reszketek 
•ninlha láz bántana; akarnám hogy ne halljam, mert fé
lek ha atyám megtudja, méltán vádolni fog. Pedig mond
hatom , asszonyom , hogy teljes élelemben sem váltottam 
'ele szót, szerencsémre, — mert legelső szavam lenne 
hozzá, hogy jobban szeretem öt magamnál. íme, asszo
nyom , ennyit tudok mondani.“

„Nagyon elég — viszonzá Dorottya megcsókolván 
öt — napköltével reményiem szolgálatot leszek boldog
ságtoknak, a’ mint azt ártatlanságaik, szeplőtlen szíve
tek meg is érdemli.“

Oh asszonyom ! — feleié Klára — azt ne tegye ; 
kérem a’ világért se mondjon egy betűt senkinek ; mert 
ezen ifjú ember altya olly előkelő gazdag, hogy tudni 
sem akarna rólam; és atyámat az bántaná; pedig inkább 
•neghalok mint neki bánatot okozzak. Tudom, érzem 
én, hogy nőül nem vehet. Legjobb volna, ha haza 
térne, és engem feledne; talán ha nem látom én is el
tudom öt felejteni ; bár nem hiszem hogy az lehető ; 
mert minden pillanatban arra kell gondolnom , hogy öt 
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felejtsem , pedig akkor csakugyan ő jut eszembe. Igazat 
szólva: én nem értem honnan származik e’ rettenetes 
szerelem a’ mi életkorunkban? mert hiszen ő sem idősb 
nálam , és én szent Mihálykor leszek még csak 15 
éves.“

Dorottya elnevette magát. „Ne essél kétségbe ked
ves gyermekem — mondá — nagyobb bajon is segített 
már a’ világ. Aludjál csöndesen , reggel majd meglás
suk , mit tegyünk.“

„Oh semmit egyebet — vi3zonzá Klára — mint hall
gatni és tűrni.“

E’ szavak után nagyot sóhajtott, megcsókolta Do
rottyát és elaludt.

És minden lélek elaludt már a’ csárdában , csak a’ 
fogadós leánya és a’ furfangos Maritorne — nem akarván 
lefeküdni valami tréfa nélkül — ólálkodtak Don Quichotte 
körül, ki a’ vár alatt hűségesen őrt állott. A’ várnak 
nem volt más ablaka a’ mező felé mint a’ padlás szája , 
mellyen szénát szalmát szoktak lehányni. A’ két fehér
cseléd onnan nevette hősünket, ki dárdájára támaszkodva , 
időközben égfelé tekintvén lóháton sohajtozott : „Oh 
fenséges Dulcinea! — mondá lágy hangon — minden szép
ség királynője , kellemnek és erénynek kincses ládája , 
foglalatja minden szépnek és tökéletesnek: mit mívelsz e’ 
pillanatban? jut-e eszedbe hü lovagod? És te három ala
kú isten-asszony, tündöklő hold ! kinek fénye szerelme
sem szemein meghalaványodik , mondj nekem valamit ő 
róla; tán magas palotája arany-erkélyén látod őt ülvét, 
vagy tán márvány folyosóin sétálvát, vagy meglágyulvát 
gyötrelmemen , ki akkor élek, ha érte meghalok. És te 
ragyogó nap ! ki azért fogod olly korán láng-szekered elé
be tűz—paripúidat, hogy hamarább élvezhesd Dulcinea te
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kintete kéj-gyönyörét, köszöntsd, oh köszöntsd öt, kit 
lelkem imád; de köszöntvén öl, ne légy vakmerő súgá
saiddal érinteni, mert szerelemféllöbb leszek mint te va
lói a’ szép szökevény iránt, kit annyit és olly hiába ker
gettél Thessalia partjain , vagy Peneus partjain-e . . . . 
l’iz én már nem emlékszem tisztán a’ tájékra.44

Don Quicbotte illy bent volt az ömlengésben , mi
dőn a’ fogadós leánya halk hangon megszólílá , édes tit
kos jel állal intvén öl magához. — A’ padlás szájánál a’ 
holdvilágnál igen is láthatón nö állott; hősünk szemei tűs— 
leni kápráztak: látott arany rostélyos nagy ablakot, hol 
}|’ vár úr szép kisasszonya megjeleni szerelmei vallani a’ 
hős lovagnak. Egyszerű beszélgetést megtagadni udvari
atlanság lelt volna ; lehál lovagunk Rozinauleol az ablak 
alá lehelő közel vezette, így szólván : ,,Milly fájdalmas mon
danom , oh ifjú szép hölgy! hogy gyöngéd érzelmedet, 
termékeny hálával viszonozni nincs hatalmamban ; ne en
gem , de a1 sorsol vádold , melly régóla rabjává telt 
az egyetlennek, ki szívemet bírja. Kérj tőlem bármi mást, 
"h szépség, kit tisztelek, kinek sorsát fájlalom; kérj lö
déin Medúza kígyó hajából egy csomói; vagy kérjed a’ 
pap csillagnak üveg edénybe zári sugarát: kivánatod tel- 
jesülend olly igazán, mini igaz hogy Don Quichotle, a’ 
gyász alakú lovag a’ nevem.44

,,Lelkem gyász vitéz úr — feleié Maritorne —- nincs 
nekünk a’ félére szükségünk, mi kérjük csak szép fehér 
kezének legkissebbik ujját , hogy megcsókolván csilapít- 
hassuk egy kissé szörnyű szerelmünk árját, melly ide 
hajtolt bennünket, mit lm a' kisasszony ura atyja megsej
tene , csakugyan a’ nyakunk közé fogna verni.44

„Azt nem merészelné —- viszonzá Don Quichotle — 
mert jól tudja mi sors várna rá , ha szerelmes leánya- 
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nak gyönge tagját csak kezének szelével is érintené/4 
Míg ezt mondá, az alatt a’ furfangos Maritorne csöndesen 
előhúzta Sancho szamara kéznél volt kötőinkét. Don 
Quichotte felegyenesedett Rozinante hátán, hogy föl ér
hesse a’ zsalut, aztán bedugta karját a’ padlás száján , 
ezt mondván : ,,Ime itt nyújtom jobb karom , melly os
tora a’ gonoszoknak, és islápja a’ jóknak; karomat, 
mellyet nő még soha sem érintett, maga imádottam sem. 
Nyújtom pedig, nem azért hogy megcsókoljátok; hanem 
hogy csodáljátok erős izmait, ’s megítélhessétek karom 
rettentő hatalmát.“

„Épen azt akarjuk,“ viszonzá a’ gonosz Maritorne, 
és ráhurkolván a’ kötőféket Don Quichotte öklére, kezét 
keményen az ajtófához kötötte , ’s mind a’ kettőn megug
rottak , a’ kapufélfától vevén búcsút.

Don Quichotte érezvén hogy fogságba esett, ’s nem 
látván körülötte senkit, megfélemlett a’ gondolatra, hogy 
ismét meg van boszorkányozva , mint már nem először 
történt vele e’ kárhozatos helyen. Megbánta bizalmas 
könnyelműségét, húzta vonta kezét ’s a’ hurkot annál 
inkább ráfojtotta. Megrázkódott a’ gondolatra , hogy — 
egyenesen fcnállván Rozinante nyergében — karja kemé
nyen felszorítva: ha jámbor paripája megmozdúl alatta, ö 
függve marad a’ légben. Szerencsére a’ jámbor paripa 
mozdulatlan állt mint egy darab fa, és állott volna egy 
egész századig. Mit óhajt vala inkább hősünk mint Aina- 
dis kardját, mellynek csapása alatt minden boszorkány
ság szétoszlott mint a’ köd ; és kilíez fohászkodott volna 
segélyért, ha nem a’ bölcs Alguifhoz , ’s annak jó szí
vű barátnője Urgandához. Hiába! nem jelent meg egy 
bűbájos sem segélyt nyújtani; tehát igen természetesen 
Sancho Pauzához kiáltott nagy szorultságában. Kiáltott 
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pedig- tele torokkal; de Sancho — volt is eszében , hogy 
van-e volt-e valaha ura ! — keményen hortyogott szamara 
Nyergén. A’ kétségbe esett Don Quichotte bőgött mint 
a’ dühös bika , és látván paripája mozdulatlanságát: tö
kéletesen azt hitte, hogy mind a’ kelten megbabonázva 
vannak legalább egy évezredre.

Végre virradni kezdett. Négy fegyveres lovas ér
kezett a’ csádához, kik betérni akarván , erősen dönget
lek a’ kaput.

„Lovagok , vagy csatlósok ! — kiáltott rajok Don 
Quichotte — kegyelmetek még azt sem tudják, hogy nap
köbe előtt egy illyen erősségbe bemenni nem lehet? Hú
zódjanak vissza, és várják meg a’ virradlát: majd akkor 
meglássuk, ha bebocsáljuk-e kegyelmeteket a’ várba.“

„Már micsoda beszéd az ; hol itt az erősség vagy 
vár? — feleié az egyik lovas — miféle ceremónia kell egy 
csárdába betérni ? Ha kegyelmed csapiáros, jobban te
szi ha kaput nyit, és szénát vet lovainknak/4

„Kegyelmetek pedig nyissák fel szemeiket job
ban , és válogassák meg szavaikat. — Hát úgy nézek 
én ki mint egy csapiáros ?4Í

„Soh’ se tudom én hogy néz ki kegyelmed , és 
semmi gondom arra.44 — Aztán szót se vesztegelve hő
sünkre , erősebben zörgettek — míg a’ fölébredt csapiáros 
^mindjárt44 szavát nem hallották.

Történt pedig, hogy az útasok egyik kancája] kö
zelebb jött Rozinantehoz, és szaglálni kezdte. A’ szo
morú állat lecsüggő fejjel és fülekkel mind eddig rendü
letlenül tartotta fenakadt gazdáját; de mivel hús és csont 
volt ő is — a’ minek már egy ízben fényes példáját adta 
— a’ kanca-szagra felbuzdúlt, megrnozdúlt, fejét felvág
ta, fület hegyezett, hortyogott, és fújt. Don Quichotte 



e’ percben lesikamlott a’ nyeregből; ’s a’ falhoz-vágód
va nagyon alá csöppent volna , ha hurokba szorított ök
le fönn nem tartja. A’ fájdalom annál elevenebb volt, 
mert megnyúlt sovány teste és bőre saját terhe alatt na
gyot zökkeni, ’s lába újával csaknem a’ földet kaparta. 
Szenvedését csak növelte azon erőködés., melly szeréül 
szeretett volna talpra állni. Most már ordított ám, pe
dig akkorát, hogy a’ megszeppeni csapiáros esze nélkül 
nyitotta meg a’ kaput.

XLIV.

4’ csárdái rendkívüli események folytatása.

Hogy hősünk kurjantása nem légy-dongás lehetett, 
megtetszik abból , hogy még a' szolgáló is felijedi rá , 
’s álom-mámorában is megismerte a’ kiállás keservét: 
tüstént felszaladt a’ padlásra, ’s a’ hurok oldva lön. A’ 
kiszabadúlt lovag a’ csapiáros és az utasok elébe puffant 
mint egy zsák búza; azután talpra ugrik, lovára veti 
magát, ’s tért futván a’ mezőn , dárdát szegezve vissza
üget , harsogó hangon kiáltván : „Ki azt állítja , hogy mél
tán történt velem az iménti boszorkányság : gaz hazug, 
annak kesztyűt dobok, ’s párbajra hívom, a’ királynő 
Mikomikona engedelmével.“

Az úlasok szóllan bámultak, és a’ csapiáros ma
gyarázta meg nekik, hogy hősünk miféle madár. Többé 
nem is ügyelve rá, kérdezte a’ négy lovas: ha nem for- 
dúlt-e meg a’ csárdában egy öszvérhajtónak öltözőit mint
egy 15 éves fiatal ember? A‘ csapiáros nem tudott ró
la semmit; hanem az egyik útas meglátván az auditor 
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szekerét, mondá : „Kell hogy itt legyen — ez a’ határ azt 
jelenti — nosza barátim , egy álljon meg a’ kapuban , ket
tő a’ fogadót kutassa meg: majd én körül vigyázok hogy 
a’ kerítésen meg ne szökjék/4 Úgy tellek; és a’ zajra , 
és mert megvirradt, minden ember fölébredt.

Don Quichotte tajtékzott mérgében , hogy kihívását 
senkisem fogadta el. Ha a’ királynőnek adott esküje val
lásos tiszteletiéi eszébe nem jut: ö támadott volna ; de 
szavának és a’ lovagiság törvényének rabja lévén , ajká
ba harapott és hallgatott. — Ez alatt a’ két utas megta
lálta az ifjú öszvérhajlót, ki az udvarban csöndesen aludt 
egy inas mellett. Tüstént megfülelték, mondván: „No 
hiszen Lajos úrli! nagyságod jól kiválasztotta a’ köntöst, 
aielly magas születését megilleti, és ágya is megfelel a’ 
kényelemnek, mellyet otthon élvezni szokott.44 Az ifjú 
lélálmosan szemeit dörgölve ráismert altya szolgáira, 
de nem felelt. „Csak keljen fel nagyságod , ’s készüljön 
ha tetszik útra ; ha nem akarja hotfy ura-attya bánatában 
Meghaljon.44

„Hát hogy tudta meg — kérdő Don Louis — merre 
vagyok ?“ „Nagyságod egyik tanuló-társától, kit felsé
ges vállalata titkába beavatott volt, és ki megindúlt nagy
ságod attya könnyein. Mi tüstént lóra ültünk, hogy az 
úrlit utol érvén , visszakísérjük jó urunkhoz; és íme itt 
vagyunk és menjünk.44 .

„Igen is; föltevén, ha nekem is úgy tetszik.44 
„De mi erősen számolunk rá, hogy tetszeni fog.44 
„Tanácslom , hogy nem kell erősen számolni.44 
E’ párbeszédei mind hallotta egy inas, ki nem volt 

vöst Fernandónak elmondani az udvaron történteket; 
••legemlítvén , hogy az ifjú öszvérhajlót az útasok nagy- 
ságolják, de nem akar velők az altyához visszatérni. —

18
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Cardenio sejtvén hogy az ifjú dalnok van kérdésben , se
gedelmére sietett Fernandóval; annyival inkább , mert a’ 
szobából kijött Dorottya megsúgta neki Klára titkát; Klá
ra csaknem elájult, midőn látta, hogy lovasok jöttek az 
ifjúért. Szóval: nagy volt a’ zavar a’csárdában. Don Lou- 
is határozottan nyilatkozott, hogy nincs kedve haza
menni ; a’ szolgák karjánál fogva erőszakkal fenyeget
ték. Fernandó és Cardenio Don Louis mellé állottak. 
A' lárma nőttön nőtt, az auditor, a’ pap , a’ borbély, 
még Don Quichotte is elősietelt. Az auditor nem tud
ván a’ történteket, tekintélyét akarta közbevetni; de szem
ügyre vevén az ifjút , megismerte benne madridi szom
szédja fiát, ’S kezet nyújtván nekie , monda : „Valóba nem 
tudom , ha Don Louis gyermekes negéd , vagy nagyobb 
ok miatt tesz hozzá nem illő hasonló lépést.“ Don Lou
is szemlesülve hallgatott ; azután könnyezni kezdett. — 
Az auditor megindulva könnyein , kérte a’ szolgákat , 
hogy engedjenek; és karon fogva Don Louist félre ve
zette, barátságosan kérvén, hogy baját fedezze föl.

Míg ezek történlek, a’ csapiáros ajtajában ismét 
nagy lárma támadt. Két ember, kik a’ csárdában meg
háltak, használván az iménti zavart; fizetés nélkül akar
tak elillanni; a’ csapiáros észrevette, ’s nyakon fogta ő- 
ket; és lön perpatvar, mit ütlegeli köveitek. A’ csaplá
rosné sajnosán látván, hogy férje húzza a’ rövidebbet , 
Don Quichottehoz futott, rimánkodván hogy segítsen. 
Hősünk monda, hogy a’ legszívesebben tenné, de es
küje tiltja , míg a’ fenséges Mikomikonál királyi széké
be vissza nem helyezte , újabb vállalathoz fognia. Ha
nem mondja meg kegyed várnagy úrnak, hogy viadalát 
bátran folytassa , ’s magát erősen tartsa, míg a’ király-
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nőtől kieszközlöm, hogy csatába elegyedhessem én is: 
akkor győzelme bizonyos leend.

„Ej uram teremlöm! kiálla Maritorne , hisz addig 
tízszer is agyonverik !“

„Agyonverik ! — feleié Don Quicholte a’ legnagyobb 
hidegvérrel — hidjék kegyelek, hogy még a’ másvilágról 
is visszahozom ; vagy mégbosszúlom öt úgy, hogy nem 
lesz mit sajnálni rajta.“

E’ szavak után elsietett, Dorottya lábaihoz borulan
dó és terjedelmes lovagias kitételekben szabadságot kért, 
hogy a’ várnagy melleit, kinek élete veszélyben forog , 
segédkart emelhessen. A’ királynő megadta kérelmét. 
Felöllvén paizsát, kivont karddal rohant tüstént a’ csár
da kapu felé, hol a’ szegény csapiáros — bár jó darab 
idő olta ütötték verték — a’ kijárást mind eddig megvé
delmezte. — Megérkezvén pedig a’ csata színhelyére, föl
emelt kardját leereszti, és megáll.

„Az Istenért! segítsen hát.“ — monda a’ csaplárosné. 
„Nem lehel, nem szabad — viszonzá Don Quichotte —• 

kardot húznom hasonló nép ellen; mert nem lovagok , 
iegyverök sincs. Szólítsák elő csatlósomat , e’ kaland 
ötét illeti.“

A’ csaplárosné, leánya, szolgálója három fúriaként 
támadtak Don Quicholtera , de szidalom , kérés , könyör
gés mind hiába ; hősünk mint egy köszobor hidegen és 
mozdúlatlan szemlelte, mint verik agyba főbe a’ csapiá
rost. —

Azon közben Don Louis lesütött fővel hallgatta az 
auditor kérdéseit: miért hagyta oda attyát, ’s miért e’ 
különös álruha ?

„Uram! feleié Don Louis — hévvel megszorítván 
az auditor kezét — nem akarok semmit eltitkolni ; ön jó- 

18*  
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ságát nem fogja megbántani a’ fölébresztett bizalom. 
Hallja tehát ön minden titkomat. Megláttam önnek sze
reidre méltó leányát, és a’ perc óta imádom, keblem 
minden szerelme övé; és meg fogok halni, ha kezét nem 
bírandom. Atyám házát ez álköntösben csak azért hagy
tam el, hogy ötét követvén, mindig láthassam. Es , uram ! 
ő erről semmit sem tud ; mi sohasem beszéltünk együtt, 
csak messziről szemeink találkozónak; szerelmünket jó
váhagyni vakmerő gondatlanság volna: én mégis könyör- 
gök, hogy engedje meg ön azt nekem. Születésem , va
gyonon! ismerheti ön : ha méltónak lát engem fiának ne
vezni , méllózlassék megtisztelni azon édes nevezettel , 
ígérem hogy meg fogom érdemelni: és ha atyám önnek 
barátja, barátja egyetlen fiát csak így fogja ön megment
hetni.“

E’ szavak után Don Louis az auditor lábaihoz om
lott , ki az ifjú vallomásán és szerelmén szintúgy megle
petve mint megilletödve , fölemelte, gyöngéden megölel
te , és néhány pillanatnyi meggondolást kért. Majd a’ 
szolgákkal beszélt, hogy ifjú urokal engedjék szabadon , 
ő vállalván el a’ felelősséget altya elölt. — Az örömre 
gerjedt Don Louis kezeit csókolta az auditornak , lépéseit 
követte, tógájánál fogva, ’s kinyilatkoztatta, hogy tőle töb
bé meg nem válik.

Á*  béke is helyreállt. Don Quichotte unalmasan 
hosszú okoskodásai rábírták a’ csapiáros kereszt-apjait 
a’ fizetésre; szóval: a’ vár csöndes volt, hanem az ördög 
nem alszik , de gyönyörködik a’ visszavonásban: és épen 
ebbe a’ csárdába vezette a’ szegény borbélyt, kitől Don 
Quichotte hajdanába a’ mambrin sisakot , Sancho meg a’ 
szamara nyergét elfoglalták. Alig- hogy az udvarra ért, 
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togatott.

„Adj Isten ! — kiáltotta — hát kend is itt, gyönyö
rű madár? ide a’ nyergem, meg a’ tányérom, mellyeket 
elloptál gazember/4

Sanchot rendkívül felcsiklandozta a’ titulus , és vé
gig nézett az emberen , ki már a’ nyerget fogta; azután 
pofon-vágta úgy, hogy négy lépést bakázott. A’ borbély 
ordítva feltápászkodott, ’s a’ nyerget újra megragadta. 
Sancho még jobban ordított, és a’ borbélyt nyergestől 
húzta vonta. Az egész világ oda csödült.

„Igazságot uraim! igazságot — monda a’ borbély; 
ez a’ haramia nemcsak elrabolja jószágomat, hanem még 
meg akar ölni.44

„Hazudik az apád lelke is — feleié Sancho — nem 
vagyok én se zsivány, se haramia; az én uram Don Qui
chotle tett szert rá becsületes csatában— és minden 
szavát egy nyaklevessel paprikázta.

Don Quichotle majd kibújt a’ bőréből , látván jám
bor csatlósa bátor tusóját, és a’ percben elhatározta , 
hogy mivel olly keményen megáll a’ gáton, egykor föl
üti lovag-kalandornak.

„Uraim! — kiáltott az agyabugyált borbély — sohase lás
sam a’ paradicsom boldogságát, ha nem enyim e’ nyereg; 
dehogy nem az enyim 1 úgy ismerem mint a két szemem 
világát; itt a’ szamaram, uraim, tegyük fel a’ hálára, 
ha úgy rá nem illik mintha rászabták volna: mondjon en
gem akár ki gazembernek; ugyan akkor mikor azt el
vették tőlem, elrabolták újdonat-új borbély-tányérom is, 
melly nekem egy egész piaszterbe került.44

Ekkor Don Quichotle állt elő , elválasztja a’ vesze
kedő feleket, megfogja a’ nyerget, ’s mindenki szeme 
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láttára a’ földre helyezi , — és szót kérvén mondá: 
„Legyenek önök, uraim! itélö bírák ez együgyű szegény 
ember különös tévelygése fölölt, ki Mainbrinnak valósá
gos sisakját, mit személyes viadalban küzdöttem el tőle , 
borbély-tányérnak nevezi. A’ mi a’ nyereg-szerszámot 
illeti : mást nem mondhatok róla, mint azt, hogy diadal
inam után engedőimet kért és nyert csatlósom arra, hogy 
paripája szerszámát a’ meggyőzött lováéval kicserélhesse. 
Aliképpen lett a’ ló-szerszám egyszerű nyereghez hason
latossá : kimagyarázni nem bírom; csak arra figyelmez
tetem önöket, hogy e’léle átváltozások a’ kalandor élet
ben mindennapi dolog. Egyébiránt meg akarom önöknek 
mutatni Mambrin drága sisakját. Menj Sancho fiam, és 
hozd elő.“

„Uram ! — súgá Sancho — az a’ tanúbizonyság nem 
válik becsületünkre; félek hogy a’ sisak is ló-szerszá
mot fog.“

„Cselekedő a’ mit mondtam; csak nem lehet már min
denben boszorkányság.44

Sancho szó nélkül elment , és visszajött a’ híres 
sisakkal.

XLV.
A’ Mambrin sisak és nyerey-szer szám feleifi per 

kimenetele.

„No, urak! — mondá Don Quichotte felmulatván a’ 
réz-tányért— a’ ki nem vak láthatja ’s megítélheti ki
nek van igaza. Becsületemre ’s a’ lovagi rendre eskü
szöm, hogy ez ugyanazon sisak., mellyet fegyverrel 
foglaltam el e’ gyávától.44
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A’ borbély pedig így szólt: „Nos hogy tetszik? 
mit gondolnak önök erről a’ két úri emberről, kik még 
azt kérdezik: ha borbély-tányér-e ez?44

Ekkor Miklós mester fontos képpel előállt , 
mondván : „Borbély uram 1 személyem ellen tán nem 
fog kifogást tenni , ha nyilvánítom, hogy húsz év óta 
van szerencsém a’ borotvál forgatni; tehát elhiheti ön , 
hogy mesterségünk szerszámát ismerem. Azonban fiatal 
koromban katona is voltam : tehát ismerem a ’ fegyverzet 
nemeit is. Már ha igazat kell — a’ mint kell — mondani: 
sajnálva nyilvánítom , hogy a’ mit ez az úr a’ kezében 
tart, közel sem hasonlít borbély-tányérhoz; de igazság 
szeretőiemnél fogva hozzá teszem azt is, hogy mintha 
valami híja volna , hogy valóságos sisak legyen.“

„Igaz — viszonzá Don Quichotle — hibázik az 
elösisak; de azért csak sisak ez.“

„Az hát — mondá a’ pap , Fernandó , Carde
nio , és Fernandó társai — valóságos arany-sisak, vak a’ 
ki nem látja.* 4

„Uram teremtöm segélj! — kiáltó a’ szerecsétlen 
borbély — hihető-e , hogy illy sok becsületes képű úri 
ember arany-sisaknak nézze réz-tányéromat ? No úgy 
Isten veled édes szamaram nyerge, mert te meg ló
szerszám vagy !“

„Legalább én annak tartom — mondá Don Quichotle 
— de bizonyosan még sem állítom.44

„Pedig önnek kellene e’ tárgyban mint legértesül- 
tebbnek határozni—44 feleié a’ pap.—

„Uram ! igen megtisztelnek önök; de a’ ló-szerszám 
ügyét el nem vállalhatom; mert olly természet fölötti 
dolgok történtek már velem e’ házban, hogy nem me
rek a’ felelt bizonyos Ítéletet mondani. Önök , mert nem 
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lovag-kalandorok, ’s a’ boszorkányság körén kívül esnek, 
önök hozzanak végítéletet/4

„Helyes — mondá Fernando — és hogy nagyobb 
legyen a’ vélemeny-szabadság : a’ szavazat legyen 
titkos.44

Ekkor Fernando sorba járta a’ nézőket, kik vala
mit súgtak fülébe. — Végezvén mondá a’ borbélynak: 
„Barátom ! egyetlen szavazatot sem kaptál. A’ bírák egy 
lábig úgy vélekednek, hogy képtelen dolog a’ ló-szer
számot szamár-nyeregnek nézni. Neked és szamaradnak , 
ha egy értelemben vagytok, csöpp őszötök sincs, mert 
ez itt ló-szerszám, még pedig pompás hadi ló-szer
szám. A’ törvény Sanchonak Ítéli, téged pedig per
költségre.44

„Uraim ! — kiállá a’ borbély — sem ettem , sem 
illám még ma, hát részeg nem vagyok: de nem lehet 
képzelni . . ..“

„Végezzünk — közbe vága Don Quichotte—vegye 
magához kiki a’ mi az övé , és a’ mit Isten neki adott, 
viselje gondját.“

A kik Don Quichotleot közelebbről ismerték , tré
fának vették az egész dolgot; hanem az avatlanabb né
zők , mint Don Louis négy szolgái, és a’ csárdába ér
kezett három törvény-szolga , rendkívül megütköztek a’ 
látottak és hallottakon. Főképen egyik , ki hivatalánál 
fogva leggorombább volt, a’ bírák közé ugrott, harag
gal kiáltva : „Majd meglátom én , ha a’ nyereg nem nye
reg, és a’ borbély-tányér nem borbély-tányér lesz-e ? azt 
elvitatni részegség, ostobaság.44

„Mit mondái istentelen dühönc ! — ordítá Don Qui- 
chotte — és mérgében tajlékozva a’ fejéhez vágott, de a’ 
törvény-szolga szerencsésen félre ugrott. Társai tüstént 
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lármát ütöttek a’ szent Hermandád nevében. A’ csapiá
ros , ki szinte tagja volt, vasvillára kapott, és társai 
mellé állott. Don Louis emberei ifjú urokat vették kö
rül, hogy a’ zavarban meg ne szökhessék. A borbély 
is szemügyet vett a’ pártfogásra , megrohanta Sanchot a’ 
nyergében; Sancho rajta ült, és ökleit mutatta. Don 
Quichotle kivont karddal rohant a’ törvény-szolgákra. 
Cardenio, Fernandó és barátai Don Quichotlehoz álltak. 
Don Louis váltig eröködött kiszabadulni, vágyván részt 
venni a’ csatában. Az auditor és a’ pap haszontalan ipar
kodtak a’ zajt lecsöndesíteni. A’ csaplárosnö , leánya és 
Maritorne jajgatlak , ordítozlak, és hajaikat tépték. Klá
ra csaknem elájult. Dorottya és Lucinda ápolták. A’ 
borbély Sanchot püfölte. Sancho a’ borbélyt hasba, mejbe 
rugdalta. Fernandó egy törvény-szolgát gyomrozott. Don 
Louis szélkergetvén inasait , Cardeniöval együtt nem 
igen kémélte a’ szent Hermandádot. Don Quichotte hím
oroszlánként vagdalt jobbra balra. Szóval: egyebet lát
ni, hallani nem lehetett, mint dühös fenyegetést, láb
rúgást, öklözést, viaskodást, ordílozást, támadást, és 
védelrnezést; a’ neki mérgesedett veszekedök egymás 
éleiét fenyegették.

Hősünknek a’ csata hevében is eszébe jutott, hogy 
valahol olvasott e'féle eseményt, és nem késett meny- 
dörgö hangon kiáltani : „Megálljaik harcosok 1 megáll
jaik; hallgassatok ki, és meg ne motszanjon, ki él
ni akar !“

E*  szavakra mindenki figyelmes lön. „Önök látják 
— folytaié hősünk — hogy itt a’ kegyetlen visszavonás 
lángja lobog; miképen lobogott egykor Agramánt tábo
rában. Jelen viszálkodás hasonlít amahoz. Ott egy pa
ripa felett veszekedtek; itt egy sisak felett. Miért on- 
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tanúnk egymás vérét ? nincs-e jelen közlünk a’ bölcs 
Sobrin és a’ hatalmas Ayramant, kinek okossága min
ket kibékéltethet. Jöjjenek ide tisztelendő és auditor 
urak; legyenek minékünk Sobrinunk és Agramantunk, 
helyreállítván a’ békét e’ táborban/4

A’ törvény-szolgák, kiket Fernando , barátai és Car
denio meglehetősen helybehagytak, örömest hallották az 
okos szót. A’ borbély alperes is , kinek minden szakálla 
Sancho kezében maradt, fegyvernyugvásra vágyott. Don 
Louis legényei pedig kukkanni sem mertek. Egyedül a’ 
csapiáros dúll-fúlt , és boszúsan követelte , hogy azt a’ 
kötni való bolondot, ki házában mindent felforgatott, 
megkell már egyszer tanítani. Hanem az erőnek enged
ni kellett.

A’ nyereg megmaradt ló-szerszámnak , a’ borbély
tányér sisaknak , a’ csárda vár-erősségnek. Az auditor 
rávette Don Louis embereit, hogy visszatérvén jelen
tsék az uroknak, miszerint Fernando , kinek állását is
merik, kezeskedik az ifjúért, és Andalusiába magával 
viendi. A’ pap egynéhány forintot nyomott az alperes 
borbély markába. A’ csapiáros jó kedvét pedig vissza
varázsolta Fernando bőkezűsége. Az egész csárda ki
békült. E’képen vágta kelté a? harc és visszálkodás 
hydrája fejét Agramanl tekintélye és Sobrin bölcsessége.

XLVI.
Hősünk met/bosznrkányozfalik.

Don Quichotte kimenekülvén minden pörpatvarból , 
unalom, vagy belső vád miatt nem akart tovább heverni; 
hanem térdre esvén Dorottya elölt, így szólloll: „Dicső 
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thrón örökös! fönséged jól tudja , hogy főkép a’ harcban 
a’ szorgalom szüli a’ sükert. Miért időzünk rni e’ vár
ban olly hosszasan? Fönséged hatalmas ellene az óriás 
tán igenis felhasználja az elhevert napokat, vagy meg
erősítvén magát egy bevehetetlen várban , vagy olly tá
bort gyüjtvén össze, mellyel legyőzni karomnak is dol
got adand. Előzzük meg a’ bajt, asszonyom! és e’ perc
ben induljunk; ne hátráltassuk a’ győzelmet, melly fe
léin mosolyog/4

„Uram! — feleié a’ thrón örökös, fölemelvén a’ 
hőst — megvártam öntől e’ türelmetlenséget, melly mél
tó nagy szívéhez; győzelmei előjeléül tekintem azt, és 
bálám csak öregbedett általa. Rendelkezzék , parancsol
jon ön velem; sorsom önnek vitézségére bíztam , és 
személyem önnek bölcsességére.44

,,E’ szerint Sancho barátom nyergeid föl Rozinan- 
teol, és a’ királynő paripáját. Tüstént indulunk.44

Sancho bár hallotta a’ beszéd tárgyát, a’ parancsot 
füle mellett eleresztette , és vállvonítva , mondá : „Hej 
édes uram! sok mindenféle történik az ember hála mö
gött; de én nem akarom a’ fehér népet bántani.44

„No mi történik már megint? — kérdé Don Quichot- 
le ingerülten — a’ mi engem is érdekelne?44

„Hja ! ha nagyságod mindjárt tüzbe jön : úgy én 
üem tudok semmiről semmit, és hallgatok mint a’ hal.44

„Halljuk hát mit akarsz? Te a’ mint látom a’ 
reánk váró veszély árnyékától ijedtél meg, ’s tán en
gem is visszarettenteni akarsz.44

„Dehogy, uram ! szó sincs itt veszélyről, hanem 
arról, hogy ez a’ szép asszonyság csak úgy nem király
ai Mikoinikonban, mint boldogúlt nagy anyám nem 
az, mert hiszen ha az volna: csak nem bujkálna csóko- 
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lódni egy valakivel, a’ ki közelebb van hozzánk, mint 
ön gondolná/4

Dorottya fülig elpirult. Erezte hogy Sanchonak 
igaza van; mert biz a’ megtörtént néha-néha , hogy Fer- 
nandot mint férjét titkos kegyében részeltette. Sancho 
megsejtette a’ tréfát, ’s azóta Dorottya alább szállt előt
te a’ becsületben; illetlennek találván egy hatalmas feje
delem asszonyhoz e’féle leereszkedést.

„Uram ! — folytató komoly hangon a’ csatlós — 
csak azért említettem a’ fönséges asszonyság csintalan
kodásait, hogy miután kardot kötöttünk, ha elvérzen- 
dünk érette , ne legyen kellemetlen újság azt látni, 
hogy más aratja le a’ mi vetésünket. Tehát azt gondol
nám, hogy nincs miért olly igen sietnünk azzal a’ nyer- 
geléssel; hadd gombolyítsa le kiki a’ maga fonalát; ini 
pedig együnk, igyunk, mulassunk.44

Van-e toll, vannak-e szavak leírni , kimondani ké
pesek Don Quichotte rettenetes haragját. Dühében el-» 
sápadva, ráncba szedeti homlokkal , lábaival tombolva , 
dúlt-fúlt, lángoló tekintettel végig nézvén Sanchon, és 
kiáltá : „Pusztulj előlem bűnszörnyeleg! hazugság , go
noszság , rágalom, moslék-edénye ! pusztúlj előlem föl— 
ségsérlő ! nem vagy méltó hogy megfenyítselek.4'

A’ szepegő csatlós elillant; Dorottya pedig Don Quichot- 
teot kérlelte , mondván: „Lovag úr! bocsásson meg ön, 
együgyű de jószívű csatlósának, meglehet hogy igazab- 
bat szólt , mint ön véli ; őszintesége kezeskedik, hogy 
olly nehéz hamis vádat csak meggyőződés után emelhe
tett. Méllóztassék visszaemlékezni, hogy e’ várban nem 
ez az első bűvös esemény; lehet hogy szemfényvesztés 
történt a’ becsületes Sanchoval, kitől még most sem 
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'’onom meg barátságomat, ha bár elölte a’ becsület dol
gában alább szállottam/4

„Az élő Istenre mondom — feleié Don Quichotte — 
fönséged kitalálta: ez a’ ház tömve van késértő szellem
mel ; valami varázs látvány verhette a’ szerencsétlennek 
fejébe azt, mit kötelességünk feledni mindenha. Hi
szen nem is rósz ember ő , és rágalmazni nem szokott.44 

„Akkor bocsánat neki — mondá Fernandó — és 
méllóztassék ön kegyelemszót ejteni hozzá.44

Don Quichotle megígérte, a’ pap pedig visszahoz
ta Sanchot, ki lérdenállva könyörgölt bocsánatért; urá
nak kezel csókolt, és elismerte, hogy a’ mi e’ várban 
történik: nem valóság, nem bizonyos; kivevőn mindaz- 
áital mikor a’ csatlósokat meghintázzák.

Két nap múlva elutazni akarván a’ fényes társaság , 
azon törte fejét: miképen lehetne Dorottyát megmenteni 
Don Quichotte hazavezetése fáradságától. E’ végre ké
szítettek egy tágas deszka-górét, mellyben a’ hős kényel
mesen megfért, és fogadtak egy négy ökrü szekerei. 

Illy készület után , Fernandó és társai álarcosán 
késértö szellemekként megragadták Don Quicholteot ál
mának közepette , és kezét lábát megkötözvén , bezárták 
a’ deszka-góréba. A’ fölserkent hős látván e’ különös 
alakokat, és nem bírván mozdúlni; most már igazán hit— 
te, hogy meg van bűvölve. A’ szellemek , miután az 
ajtót rászegezték, fölemelték a’ foglyot; és a’ szekér fe
lé megindúltak. Mikor az udvaron mentek , Miklós 
mester szinte álruhában, tele torokkal kiáltotta: „Ne
mes lelked , oh erős manchai, a’ gyászalakú-lovag, meg 
üe háborodjék e’ fogságon ; hogy a’ mellyre vállalkoztál, 
a’ rettentő kalandnak megfelelhess : ennek megtörténnie 
kell vala. Az érintett kaland csak azon föltétel alatt 
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bevégezhető, ha Mancha dühös oroszlána , és Tobozé 
fehér vadgalambja Hyrnen édes igája alá hajtandják ke- 
vély fejőket, ajándékozandók a’ világnak apjukhoz ha
sonló oroszlánfajt. És e’ nagyszerű esemény teljesüléin!, 
mielölt a’ szökevény Daphne halhatatlan szerelmese két
szer tizenkétszer rnegfutandná a’ Zodiakus tündöklő je
gyeit. — És te, oh csatlósok leghívebbike és legnemesbi- 
ke! ne szomorodjál meg, látván mint ragadtatik el a’ lo- 
vagiság virága; miképen urad megígérte, nem sokára föl
hágandó vagy az emberi nagyság tetőpontjára. Hidjél a’ 
bölcs Menflrji-anus szavaiban; kövesd a’megbüvölt hőst, 
járj békével. Én pedig visszatérek a’ honnan jöttem.“

A’ végszavak lassanként halkabbak lőnek, ’s végre 
elenyésztek. A’ szép Ígéretek állal kissé megvigasztalt 
hős sóhajtva megszólalt: „Bár ki légy bölcs bűbájos, ki 
sorsom iránt részvéttel viseltetni kedves vagy , ne engedd 
kérlek igen soká epednem e’ fogságban; én panasz nél
kül fogok tűrni mindent, csakhogy annyi kín, annyi 
gyötrelmek dicsőségemnek nyissák meg pályáját. A' mi 
jámbor csatlósomat illeti, ki tudom el nem hagyand , ha 
a’ sors nem engedi, hogy érdemszerint jutalmazzam: de há
lám és végrendeletein nekie némi kárpótlást nyújtandnak.“

A’ szem-fül Sancho érzékenyen hálálkodott; ámbár 
nem volt egész tisztában: ha nem újjabb tréfát űznek-e 
urával. — Azután megragadták a’ késérlölelkek a’ ka- 
lickát, ’s felvetették a’ szekérre.

XLV1Í.
Hösilnk a’ megbűvöltetés után.

Azalatt míg kászolódtak, Don Quichotte magához 
szólítá bús csallóssát, és mondá neki súgva: „Már, édes 
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Ham , azt tartom, hogy csak keresztül kasúl olvastam 
mindent, a’ mit lovag regénynek neveznek a’ világon : de 
nem emlékszem, hogy lovag hasonlóképen lelt volna va
laha megbübájozva , mint a’ hogy én vagyok. Mert ren
desen hogy szokás a’ lovagokat elragadni ? Felkapják a’ 
levegőbe , felhőbe hurkolva , vagy tüzes szekéren , vagy 
griff madáron, vagy egyéb állalszörnyetegen. Hanem 
én csaknem abban a’ hiszemben vagyok, hogy hitvány 
őkörszekéren ülök, és a’ befogott állatok tán nem is egye
bek igavonó marháknál. Szó a’ mi szó, kedves fiam , én 
szégyeneim kezdem a’ dolgot, és nem egészen értem. 
Annyi azonba igaz lehet, hogy tán a’ mai bűbájosok nem 
ütöttek a’ hajdaniakra, vagy pedig új divatot akarnak 
kezdeni; mit szólsz hozzá Sancho fiam ?4<

„Uram 1 — feleié a’ csatlós — én még annyit sem 
tudok mondani a’ bűbájosokról, mert hiszen nem is ol
vastam annyit össze-vissza mint ön; hanem azt senki sem 
veri ki a’ fejemből: hogy ezek a’ késérlő alakok itt la — 
nem lehetnek igaz hitű kalholikusok.44

„De furcsát beszélsz; már hogy lehetnének katlio- 
ücusok, mikor ők csupádon csupa szellemek : csak azért 
vették fel azon testet, a’ mellyben látod őket, hogy en
gem megfoghassanak, és ide zárjanak; hanem ez a’ test 
tulajdonképen semmi, qem egyéb üres alaknál, csak lát— 
ványság, gőz és pára. Ám érintsd, markold meg őket, 
majd meglátod hogy üres levegőbe fogsz markolni.44

„Dehogy abba , a’ ki hűé van neki! megfogtam én 
az előbb az egyiket hálúl^és valóságos hús volt a’ mar
komban. Többet mondhatok; tudhatja ön, hogy a’ ké
sérlő lelkek vagy is az ördögök büdöskő szagúak: no 
nem az hát ez az egyik, mert ide is megérzik az ámbra 
meg a' pomaráncs illat a’ fejéről.44
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Sancho Fernandóra mutatott.
„Vigyázz fiam — feleié Don Quichotte — téged vagy 

az orrod csal meg , vagy az ördög tesz lóddá.“
Fernando és Cardenio jól hallották a’ suttogást, és 

tartván a’ fölfedeztetéstől, siettették az indulást. Mihelyt te
hát Rozinante és Sancho szamara nyereg alatt álltak: Carde
nio felakasztotta a’ nyeregkápára egy felöl a’ hős paizsát, 
másfelől a’ borbély lányért. Sancho lelkaparodotl a’ csacsi
ra, és a’ paripát kantárénál fogva vezette. A’ pap megfogadta 
a’ törvény-szolgákat, hogy a’ szekerei kisérjék. A1 csapláros
né, leánya és Maritorne— vöröshagymával kent szemmel — 
sírva vetlek búcsút Don Quicholtelól , ki a’ kalickából 
kezet nyújtott, vigasztalta —köszönvén szives vendég
szeretőtöket — és kérte őket, hogy könyörögjenek Isten
nek minéleiőbbi kiszabadulásáért. Azalatt Miklós mester 
a’ pappal együtt, gyöngéd ölelkezések közt isten hozzá
dolt mondtak Fernando-, Cardenio-, az audilor-, és a' kapi
tánynak. A’ hölgyek , fökép Dorottya , sajnálták a’ meg
válást, ’s megígérték, hogy Fernandót tudósítsák Don 
Quichotte hogy létéről. Részükről szinte fogadták, hogy 
Lucinda , Dorottya , Zoraida mennyegzöiből nem fogják 
őket kifelejteni, ’s inegírandják: mi lesz az ifjú Don Lo- 
uis szerelméből. Ekkor újra ölelkeztek; azután pedig a’ 
jó szívű Miklós mester ’s a’ szolgálatra kész pap — hogy 
fel ne ismerje őket Don Quicholle — álarcot tellek fel, 
és öszvéreikre ültek.

A’ menet rende pedig így intéztelett el : elöl ment 
a’ ki az ökröket vezette, utána jött a’ szekér, mellyel 
két oldalról a’ törvényszolgák kisérlek vállra vett puskák
kal. A’ szekér mögött Sancho Pansa szamárhálon rán- 
cigálla maga után Rozinanteot. Sancho után Miklós mos- 
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er és a’ pap ballagtak öszvéreiken a’ lassú ökrök nyo
mán. Don Quichotle a’ kalickában ült összetett kezek
kel , kinyújtott lábakkal, mély hallgatásban, merően, mél- 
tóságosan, egyenesen, mozdulatlant mint egy szobor. 
I’ihenés nélkül mentek két mértföldet ; a’ borbély egy 
kis völgynek tartott, hol, a’ mint mondá, kiereszthetnek 
a’ hűvösben. Már közel voltak a’ helyhez, midőn egy 
kanonokkal találkoztak. A’ kanonok öszvéren ült, kisér
te hat vagy hét inas jó paripákon; köszöntek egymásnak 
’s a’ mint a’ kanonok meglátta e’ különös szekér-vonatot 
a’ kalickába zárt emberrel, bámulva tudakozódott a’ tör
vényszolgáktól. Don Quichotte jól hallotta a’ kérdést, 
kinézett a’ lécek közt , és e’képen felelt : „Lovag úr ! 
ón meg vagyok bűvölve. Ön szintúgy tudja mint én , 
hogy milly gyakran hány tört az irigység a’ hős baj
nokok után, lökép az ollyanok után, kik a’ persa bű
vészek, az indus braminok , és a’ szerecsen gymnosophis- 
ták dacára sem térnek le a’ dicsőség keskeny ösvényé
ről, és nevüket a’ halhatlanság templomára felírni tud
ják. Történelem ennyiből áll, és ez oka a’ miért meg
kövülve vagyok. És ezzel mindent megmondtam/4

A’ kanonok egy szót sem tudott felelni, hanem 
hallgatott. Szerencsére a' pap közbe jött, és mondá: 
„Igenis, uram ! e’ kalickában lát ön egy nevezetes harc
fii : a’ nagyhírű Don Quichotteot, kit a’ világ ,,a’ gyász 
álakú lovag44 neve alatt elannyira ismer; nagyszerű tet
tei és sok viselt dolgai miatt íildöztelik, és a’ mint ön
maga mondá : megkövülve van.

A’ kanonok még jobban csodálkozott rajta, hogy 
a’ kit szabadon hagylak egy húron pendűl azzal, a’ kit 
megkötöztek és bezártak ; és hol egyikre , hol a’ másik
ra nézett.

19
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„Igen bízón, meg van bűvölve; épen úgy mint aZ 
én édesanyám. Eb hiszi! bolondnak mondjanak ollyanl, 
ne nekem. Némelly úri emberek azt hiszik , hogy mi
vel maskarába öltöztek, hát már nem is ismeri őket az em
ber. Lóddá lesznek édes tisztelendő uram , nagyon lód
dá lesznek kegyelmetek. Nagyon tudjuk, kik irigyked
nek , kik kapcáskodnak az érdemes Don Quichotte lovag 
úrba. Bárcsak az ördög rég elvitte volna még a’ fajtá
ját is az ollyan embereknek, kik görbe szemmel nézik 
a' más szerencséjét, fűt-fát megmozgatnak, hogy az én 
jóságos uram feleségül ne vehesse azt a’ király leányt, 
és hogy én gróílá, vagy herceggé ne lehessek. Hej, 
édes jó Istenem , heh közel voltam már hozzá ! hanem csak 
jól mondják, hogy a’ szerencse kereke sebesebben fo
rog, minta’ malom-kerék. — Ma nekem, holnap neked. 
Egyik pillanatban az ember királyfi, a’ másikban szegény 
Sancho. No semmi; én sem vagyok jobb a’ deákné 
vásznánál ; nem is magamért sajnálom , hanem a’ szegény 
feleségemért , a1 ki engem úgy vár haza, mint legalább 
is vice-királyt ; és hogy etilül majd bele , ha szamáron 
lát! Ám lássák némelly urak, kiknek, ha még tízszer 
papnak szentelik is , kiporolják ám azért a’ reverendáját 
a’ más-világon, a’ miért itt e’ földön mások után áská
lódnak. “

„Ej ej, Sancho gazda — viszonzá a’ borbély — meg 
bizon , kendet is meg kell bűbájozni, és az urával ösz- 
szerekesztni. Úgy látszik, hogy a’ nagy urasági füsttől 
a’ kend feje is kozmát kapott.“

„Nem kapott biz a’ — feleié a’ csatlós — ki is ké
rem; mert az én fejembe szóróit annyi agyvelő, mint bi
zonyos borbélyéba , ki bele elegyedik a’ más dolgába , 
és még tudós pofát is vág hozzá, pedig jól tudjuk: ki 
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lova fia; várjunk csak : lesz még ollyan idő, hogy azt 
a’ bizonyos borbélyt, egyűgyü-paraszt létemre is ineg- 
szappanyozom.“

A’ pap intett Miklós mesternek és a’ kanonoknak, 
hogy menjenek félre. Olt elbeszélte az útasnak Don Qui- 
cholte állapotát: mint zavarodott meg ennek az igen be
csületes nemes embernek agyveleje a’ sok lovag-regény 
olvasásban; miket csinált azóta , és ők micsoda eszköz
höz nyúltak, hogy haza vezethessék.

,,lírain 1—feleié a’ kanonok — valóba meglepő neme 
az őrültségnek; mind a’ mellett csodálkozom, hogy az emlí
tett regények több bajt nem okoztak a’ világon. Legalább én 
igen veszélyeseknek tartom őket, kivált az eleven képzelő- 
désüekre nézve. Csak az a’ szerencse, hogy unalmasok , és 
ez a’ tulajdonuk gyöngíti ártalmas voltukat; részemről mond
hatom , iiogy egyetlen egyet sem tudtam végig olvasni. 
Mind egy húron pendülnek azok, tömve hihetlen , össze 
nem függő , bele nem vágó eseményekkel , mellyeknek 
még az az érdemük sincs meg , hogy mulattassanak. Mi 
élvezet, mi érdek lehet egy íö (íves fiatal ember törté
netében , ki egy kardvágással kétfelé hasítja az óriást , 
egymaga millióm ellenséget összeöl ; aztán a’ tengert 
beutazza egy toronyban , és kiköt ma Lombardiában , hol
nap meg János pap , az indiai , országában, vagy 
más helyeken, mellyekröl ugyan sem Ptolomeus, sem 
Marko Póló nem tud semmit. Azt hiába mondják, hogy a’ 
mesékben, mint mesékben a’ képzelődés önnön határtalan 
határai közt kénye szerént barangolhat ; mert az 
nem áll; ugyanis az a’ képzelődés azt akarja, hogy én 
gyönyörködjem benne; ha azt akarja: akkor olly dolgo
kat kell hogy elömbe terjesszen, mellyek valószinüek; 
kell hogy józan okosságommal megszerettesse magul, és 

19 * 
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úgyszólván vele összcpárosúljon ; ollykor ollykor csodál
kozást, de undort soha ne támasszon benne; mondjon bá
mulatos, nehéz tényeket; de ne mondjon lehellen és hi- 
hetleneket. Véleményem szerint nem volna nehéz, ha a’ 
képzelődés szelleme másként használván fel a' költészet 
eme nemét, szép oktató kopeket és jeleneteket állítna fel 
annak tágas mezején. Például : az olly gyakori és fá
rasztó harc és háború , az olly sok dacoló , mégis er
kölcs és ízléstelen szerelmi jelenetek helyeit nem volna-e 
célirányosb erénynek és bajnok hősisegnek példányképeit 
festeni? Szeretném ha e’ könyvekben egy minden tekin
tetben tökéletes vezérlőnököt találnék; a’ ki bölcs, vi
téz , ékes beszédű, előre látó, ha kell merész, most sze
rencsés , néha szerencsétlen is; de minden kocka fordu
latnál hű legyen magához. Szeretném a’ jószívű királyt, 
ki igazságos , kegyelmes, és szívének egyedüli gondja alatt
valói jóléte legyen, a’ ki népei szereidében leije bol
dogságát , mellyel egy atya gyermekei körében talál. 
Még azt sem bánnám, ha közbe-közbe olvasnék egy ifjú 
hercegasszony, vagy egy derék bajnok szerelméről; csak
hogy az író megválogassa szavait, és mikor az érzelgő 
szívekre hatni akar , soha ne sértse meg a’ szűzies sze
mérmet. — Ha a’ lovagregények így lógnának szerkez
teim: becsülném és méltatnám azokat a’ hős költemény, 
és a’ dráma mellé. Hős költeményt lehet írni nem ver
sekben is , és azt hiszem , hogy az e’ fajta mű, mintegy 
közép helyet foglalván a’ költészet és szónoklat közt, 
minekünk ismeretlen új élvezel fogna lenni.“
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XLVIII.
.4' tudós vita folytatása.

„Fájdalom ! — feleié a’ mi tisztelendönk — lovag- 
regényeink közel sem hasonlítnak az ön által tervezetthez; 
hanem e’ tekintetben az olvasó közönség a’ hibás, melly 
a’ mostani alakban is megtapsolja azokat. Szóljunk pél
dául a’ vígjátékról: nem a’ közönség rontotta-e meg tel
jesen a’ mi spanyol színészetünket, melly pedig csak
nem a’ ponton állott, hogy felül haladja minden nemze
tekét? Csupán három darabol említek : Izabella, l>hyl- 
lls és Alexandra; ezek megfelelnek a’ művészet minden 
szabályainak; és egy egésséges lilleratura hajnalának, a' 
régi írók jó ízlésének voltak elö-póslái. Hasonlítsuk ösz- 
sze velők a’ mai müveket , mellyekhez a’ köznép annyi 
örömmel csődül. Meg van-e ezekben egység , a’ kifej
lődés , és a’ müszabályok? Híre sincs. — íróinak nem jut 
eszükbe, miszerint a’ víg-játék, kell hogy tüköré legyen 
az emberi éleinek; kell hogy az embereket ollyanoknak 
ábrázolja a’ minők ; lesse elébünk az erkölcsiséget, szo
kásokat , a’ nevetségest, a’ bűnt, és javítson mulattatva. 
Be mit tesznek? Összeállítunk erőtetve zűrzavaros cse- 
lekvényeket, csürik-csavarják , minden gond nélkül ra
kásra halmoznak eseményt eseményre, és gyakran Hie
delmet sértenek. A’ legjobb lélekismerettel lejátszák az 
első napol Európában, a’ másodikat Ázsiában , a’ har
madikat Afrikában ; és ha a’ darab négy napra volna ki
szabva : még Amerikát sem hagynák ki a’ játékból. Sőtt. 
annyira kiváltságolják magokat ezen |ö urak , hogy egy 
bizonyos eseményben, melly Nayy Károly idejében tör
tént , fölvezetik a’ színpadra Ileraklius császárt, és ál



294

tala megostromoltalják Jeruzsálem városát. És a’ föld
szín (pár térré) megtapsolja Jeruzsálem pusztulását. Ha 
akad három vagy négy jámbor néző, a’ kik Bouillon 
Godofredot többre becsülik és mellette szót emelnek, ra
jok sem hallgatnak, kinevetik őket; és a’ darab ege
kig magasztallalik. Persze , hogy a’ külföld mind ezt 
megtudja , és a’ spanyol népet tudatlan ’s műveletlennek 
tekinti. E’ baj szülő-anyja véleményein szerint az , hogy 
íróink úgy nevezik müveiket, mint kereskedési cikket. 
Nekik az a’ legjobb víg-játék, mellyik legtöbb pénzt 
hoz be. Némellyek közülök nem ismeretlenek a’ műszabá
lyokkal , mellycket készakarva megsértenek ; képesek 
volnának jó darabol készíteni , mert a’ természet nem ta
gadta meg tülök e’ tehetséget , hanem többre becsülik a’ 
könnyű hasznot az örök dicsőségnél , és áldozatul vetik 
a’ halhatatlan utókor szavazatát egyedien egy nap tapsai
nak. És épen ezt nem tudom én megbocsátani Spanyol 
hon egyik legjelesebb írójának, kinek méltánj elhírhedett 
neve egész Európában Ibecsűllelik, és a’ ki mind a’ mel
lett egy ő hozzá nem méltó közönség iránti vétkes gyön- 
geség miatt, sokszor elmulasztja hogy tökélletes legyen.*)  

Mind-ebből én azt következtetem , tisztelt kanonok 
úr, hogy a’ legelső föladat nemzetünket jó ízlésre szok
tatni az állal, hogy a’ színpadról száműzzük és hatását 
megakadályozzuk minden ollyan szín-darabnak és re
génynek , mellyben a’ történelirás, az igazság és a’

#) Cervantes itt a’ vele egy korban élt Lopcz Vcgát érti. Ezen 
méltányos csinos kritika Ccrvantesnek sok ellenséget csinált 
Lopcz tisztelői közölj sőt a’ mai spanyol írók közt is vannak c’ 
miatt becsmérlői.
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józan ész meg volnának sértve; ellenben terjesszük lehe
tőleg a’ régiek munkáit, és szakadatlanúl felmutassuk az 
ifjúságnak, a’ szép nyelv és az írói lágész e’ remek 
példány-képeit. 44

A’ szép művészetbe szerelmes két tisztelendő fér
fiak még tovább is folytatták volna a’ vitát, hanem a’ 
borbély jelentette , hogy megérkeztek azon kis völgybe, 
hol az ő véleménye szerint kiereszthetnek. A’ kanonok 
is delet akart csapni, tehát barátságosan megkínálta a’ 
társaságot élelem-szereivel, és tüstént parancsolta inas- 
sainak , hogy a’ gyepen terítsenek.

Mihelyt Sancho észre vette, hogy a’ pap és bor
bély tágullak a1 szekértől, használta az alkalmat, hogy 
Urával szólhasson.

„Urain ! — mondá neki félsúgva — nem volna nyú- 
godt lélekisméretem , ha meg nem mondanék bizonyos 
dolgot, a’ melly talán önnek szeméről egy fontos tárgy 
iránt leveszi a’ hályogot; csak annyit mondok, ez a’ két 
maskarás késértő lélek senki más mint a1 mi helyebeli 
tisztelendő urunk és Miklós mester a’ falu borbélyja. 
Ebből pedig az a’ tanúság, hogy ebben az egész bűbáj 
históriában ispionság van. Sőt ha megtetszik engedni, 
hogy egy csekély kérdést tehessek: még be is tudnám 
bizonyítani olly világosan mint a’ napfény, hogy mind 
a’ keltőnkből csupán csak bolondot űznek az irigyek/4

„Beszély édes fiam , beszély szabadon ; mindazáltal 
ue hidj a’ szemedvilágának sem. Mert igen lehető és 
igen hihető, hogy a’ bűbájosok csak azért vették fel 
Miklós mester és a’ mi tisztelendönk alakját, hogy min
ket annálinkább zavarba hozzanak , az e’féle alak-váltás 
különben is könyvnélkűl megy nálunk ; és le tudhatod , 
hogy az embert a’ szeme leghamarabb megcsalja/4
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„Már, uram, vagy én vagyok sült bolond , vagy 
itt macskái árulnak a’ zsákban, és azt kézzel foghatókig 
meg tudnám mulatni ; hanem nem merek egy csekély 
kérdési lenni.“

„Decsak kérdezz édes fiam , én megengedem, és 
őszintén fogok felelni.

„Hál csak azt szeretném tudni, hogy a’ mióta önt 
ide berekesztelték , vagy mint ön állít ja , bebűbájozlák : 
nem kívánkozotl-e kimenni ebből a’ ketreczből, még pe
dig hátra

„Dehogy nem Sancho; sőt most is kívánkozom; 
hanem nem értem mi az a’ hátra.a

„Pedig azt az iskolás gyerek is tudja ; nullát vilá
gosabban beszélek. Azt hiszem, hogy bármelyik lovagon 
megtörtént , ha még tízszer ollyan kóbor lett volna is , 
hogy mikor a’ hideg vízből j<>t ivott: hát szüksége lett 
egy kis időre magánosán félre menni valami fa mellé, vagy 
bokorba, ollyasmil lenni, a’ mit a’ császár is személye
sen végez ... Hál azt akarom kérdezni.........“

„Értelek barátom, nagyon értelek; és nem liazu- 
dok ha mondom, hogy épen most sem bánnám ha sza
badságot kapnék rá.“

„Teringettét! itt fekszik a’ nyúl. Nem mondta-e 
ön százszor meg százszor, hogy a' ki meg van bűvölve, 
az nem eszik, nem iszik , nem alszik , és nem tesz sémi
iéi ollyanl , a’ mit más ember fia ? Igen de önnek kedve 
volna ollyant tenni: tehát kétszer kettő négy , hogy nincs 
meg bűvölve/4

Míg így beszélgetlek az alatt a’ szekér a’ völgybe 
érkezett; az ökröket kifogták, és a’ kanonok a’ pap
os a’ borbélylyal falatázni kezdtek. A’ becsületes San
cho felszólította a’ tisztelendő!: tenné meg azt az ember
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séget, hogy urát eressze ki a’ ketrecből, mert elke- 
rAlhetlenül szüksége van rá, hogy pillanatig a’ szabad ég 
alatt legyen.

Megengedtetell; de a’ lovagnak becsület szavát kel
lett adni, hogy el nem szökik.

„Megadom — mondá Don Quichotte — ámbár külö
nösnek tartom önöktől bűbájos uraimék, kiknek egy sza
vukba kerül lábaimat a’ földhöz ragasztani.“

Tüstént feloldozták, és kieresztették. Don Qui- 
chottenak első teendője volt, egy nagyol nyújtózni, azu
tán Rozinánkhoz futván : „Paripák tulipánja — mondá há
tát veregetvén — reményiem hogy a’ jóságos ég kegyel
méből nem sokára látjuk egymást és folytatni fogjuk ne
mes hivatásunkat/*

E’ büszke hangon kiejtett szavak után félre ment, 
rövid idő múlva visszajött és a’ társaság közé ült ebé
delni.

XLIX.

J)on Quichotte és a' kanonok tudományos vitája.

Hősünk az ebéd alatt nyugalmasan hidegvérrel kü
lönféle tárgyakról beszélgetett okosan, értelmesen. A’ 
kanonok úgy hallgatta, hogy szemét sem vette le ró
la : nem tudta megfogni, hogy az az ember , kiben az 
értelemnek és ékesen szólásnak annyi sugára villant fel, 
miképen lehet ugyanazon bolond, a’ kit kötni, ketrecbe 
zárni kell , hogy haza vihessék ?

„Vitézin nemzetes uraság! — mondá a’ kanonok — 
bocsássa meg személye iránti tiszteletem és részvétem
nek , ha nyíltan szólok önhöz : On a’ természettől szép 
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adományokkal, tanulmánya után szép ismeretekkel bír, 
szavaiból ősz, értelem sugárzik ki: miként lehet még 
is , hogy ön azon képtelenségek által, mellyeket könyvei
ben látott, annyira félre hagyja magát vezettetni, misze
rint még azt is elhiszi, hogy személye megbűvölve vol
na ? Önnek szintúgy kell tudnia mint nekem , hogy az 
Amádis-k, az Esplandianok, és társaik történetei nem 
egyéb mese halmaznál, mellyeket magok a’ szerzők is 
ollyanokúl adtak ki. Azt tudom érteni, és nem ócsár- 
lom, ha a’ bajnoktettek olvasása felcsigázza önnek ele
ven képzelődését, fölébreszti kebelében az alvó erőt, és 
megteremti a’ lelkesedést, melly egyedül képes nagy dol
gok véghezvitelére: de hát mért nem keresi ki ön a’ 
íörlénetirásban azokat a’ példákat , mellyekre láng-lei
kének szüksége van; a’ hősöket, a’ kik méltók arra, 
hogy ön bámulja, kövesse őket? Hiszi-e ön, hogy egy 
Julius Cesár, egy Hannibál, egy Nagysándor, egy Cid , 
egy Cordovai Gonsalvo valamivel különb bajnok férfiak , 
mint a’ képtelen lovag-kalandorok? Legyen jó dolga édes 
Don Quichotte úr; szálljon ön magába, térjen eszére, 
és foglalja el az emberek tiszteletében az állást, mely- 
lyet kell hogy elfoglaljon. Arra nézve nem kell egyéb , 
minthogy olvasmányait változtassa , és én kezeskedem ér
te , hogy rövid idő múlva ön lesz a’ manchai nemesek 
közt a’ legértelmesebb, legbecsültebb erkölcsben, vi
tézségben és erényben.“

Don Quichotte mély figyelemmel hallgatta a’ kano
nokot. A’ beszéd végén feleié: „Uram! a’ mondottak
ból azt húzom ki, hogy ön a’ kétség homálya alá akar
ja vonni a’ lovag-kalandorok létezését; valamint a’ lovag 
regények valóságát és hasznát, mint a’ mellyeket ön ha
szontalan- , ártalmasoknak és elmeháborítóknak tart bi zo- 
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nyos olvasókra nézve, kiket az őrültség azon fokára jut
tathatnak , miképen azok azt képzelnék magokról, hogy 
megbüvöltettek.“

„Igenis , uram !“ — viszonzá a’ kanonok — örömmel 
látván, hogy Don Quichotte olly nyugodtan, és értelme
sen felfogta, ismételte az ő véleményét.

,,E’ szerint — mondá tovább a’ lovag — azt kell 
hinnem, hogy nem én , hanem ön van igazán megbabo
názva. Mert különben képzelni sem lehet, hogy egy olly 
értelmes férfiú, mint a’ minőnek ön látszik, tagadni mer
né azt a’ mit az egész világ állít, beszél egy Amadis-, 
Fierabras-, Nagy Károly-, Juan de Merló-, Belianis-, Fer- 
nand de Guevara- és számtalan egyéb hősökről, kik
nek viselt dolgai egész a’ részletességig feljegyezvék. 
Azon szerelmi viszony, melly Tristán és Yseull királynő, 
aztán Ginebra és Eancelót közt, a’ tisztes Quintagnona 
asszony közbenjárására szövődött, elannyira ismeretes és 
bebizonyított hagyomány, hogy egykor az öreganyám egy 
igen vén asszonyt látván ó divaté fökölőben , így szólt 
hozzám : Lásd kis fiacskám , így nézett ki Quintagnona 
asszonyság ! — Tehát világos , hogy öreganyám is ismerte 
őtet, vagy legalább láthatta az arcképét. És ha ön, hi- 
hetlenségében az illyen bizonyságokra sem ad semmit : 
akkor tagadja hát meg azt is, hogy élt Hector, Achilles, 
volt trójai háború , létezett Artus angol király , és Pro
vencei Péter, meg a’ szép Magelona. Pedig ha tetszik 
önnek elmenni a’ madridi fegyvertárba, olt megláthatja 
azt a’ csapot, mellyel kórmányozta Provencei Péter a’ 
maga laparipájál. A’ csap, melly kissé hosszabb mint 
egy jó vastag szekér-rúd, olt van Babieca a’ hős Cid hí
res lova nyerge mellett, elvilázhatallan tanúbizonyságáéi 
annak , hogy Cid és Provencei Péter valósággal éltek.
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Szintúgy meg tudnám bizonyítani hiteles emlékek nyo
mán , hogy Roland , ’s rokona Rinald , Gonzalvo a’ Cor- 
dovai, Tristau, Pelage, a’ 12 francia Pairek, egyáta- 
lába nem a1 képzelődés teremtményei, történeteik tiszta 
valóság; és ezt tagadni meglehetős Iogicátlanságot, va
lamint rósz ízlést árúi el: az e’féle olvasmányokban él
vet nem találni. Mert nincs a’ kerek ég alatt kellemesebb 
időtöltés, mint az ott leírt kalandok olvasása. Uram ! azt 
kérdem öntől: nem lenne-e önre nézve a’ legkellemesebb 
meglepetés, ha épen most mikor beszélgetünk, előttünk 
egy végtelen nagy tó jelenne meg , lelides tele vízi- és 
más fajta kígyókkal és mindenféle állat-szörnyetegekkel; 
és a’ ló hullámaiból egy szomorú hang ezt kiáltaná füle
inkbe : ,Lovag ! bátorságod nem retten vissza semmi ve
szélytől , ha látni akarod a’ hét tündér nagyszerű csodá
it , rohanj e’ fekete habok közé/ Én segélyül hívom 
szivem asszonyát, és tétovázás nélkül beugróm a’ tó kö
zepébe; kies vidéken találom magam, mosolygó mezők
nek közepette ; lábaimnál kristály patak folyik , fölöttem 
ezernyi külön fajta madarak zengedeznek; és járok virá
gos kertben illatos fák alatt, jáspis szökö-kútak, márvány 
szobrok közt, csigabarlangokban, és a’ mesterségnek ezer 
más emlékei közt, mellyenben az ízlés minden titkai ki- 
meríltelvén , a’ gazdagságnak minden kincsei egyesítet- 
vén : maga a’ természet utánozva , változtatva és felül
múlva van. Bámulás közt érkezem egy büszke várkas
télyhoz , mellynek falai arany, födele gyémánt, ajtó
szárnyai zaphir kő; és a’ minta’ kastélyt bámulom: egy
szerre előttem terem 12 tündér-hölgy, körülfognak, be
vezetnek a’ palotába, ott levetkőztetnek anyflszjiz mezte
lenre , meghintenek essenciákkal , reám terítenek finom 
lenszövelü illatos fehér-ruhát , vállaimra rubintokkal hí- 
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mezeit köpenyt, és másik terembe visznek , hol gazda
gon terített asztal kínálkozik felém. Ebéd alatt a’ leg
gyönyörűbb zene hallik, nem tudni merről, honnan. Majd 
eltűnik a’ terített asztal, és elöltem terem egy hölgy, 
szebb mindazoknál, kiket eddig láttam: — a’ hölgy el
beszéli , hogy ö e’ szép kastélyban a’ bűbáj hatalom fog
lya, és titkokat fedez föl, uraim, rnellyeket önök előtt ki
tálalnom nem szabad. Tehát ne tovább! csak annyit mon
dok még, hogy mindennek az a’ vége , mikép én egy 
hatalmas birodalom ura leszek , és ekkor gyakorolhatom 
•gazán a’ velem született bőkezűséget, megajándékozván 
hű csatlósomat egy kis királysággal.44

„Bizúgy , uraim ! — kiállá Sancho büszke képpel — 
meg sem állunk mindaddig, ha mindjárt valamennyi irigy 
•Megpukkad is mérgében; ha pedig egyszer király, vagy 
herceg vagyok , csak megélek a’ jövedelemből ; haszon
bérbe adom minden birtokom, összedugom két kezem 
és nem teszek semmit, csupán a’ mit kedvein tartja; ha 
pedig nem leszek semmit , csupán a’ mit kedvem tartja: 
hál csak kedvem szerint élek én akkor; ha pedig ked- 
vemszerint élek : hál csak jó renden van az én szénám , 
hát nincs nekem semmi kívánnivalóm; ha pedig nincs sem
mi kívánnivalóin: hát kutyabajom, ’s ezzel vége: egész a’ 
viszontlátásig ! a’ mint a’ vakok szoktak egymásnak köszön
ni. Így szoktam én gondolkodni, uraim 1“

Ekkor Sancho egy nagyol húzott a’ boros edény
ből , haragos szemeket vetvén Miklós borbély- és a’ 
papra. —

Hirtelen gyász trombita-szó hatolt Don Quichotte fü
lébe, ki is felugrott, széttekintett: honnan jő a’ szomo
rú hang. '

'/
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L.
Nagyszerű, de rosszul kiütött kaland.

A’ szomjas föld már régóta esőt kért az égtől: a’ 
vidék lakói processiót tartottak a’ szárazság ellen. Egy 
szomszéd szentegyház hívei épen most tértek vissza egy 
remete laktól , a’ hová őket papjok vezette. A’ falu
siak nagy része btinhánólag fehérbe volt öltözve, előttük 
vitetett a’ szent szűz’ gyász-fátyolba takart képe. Don 
Quichotte a’ bűnbánók , a’ fátyolos kép és a’ csapat em
ber látására tüstént úgy képzelődött , hogy itt a’ gono
szok egy fiatal hercegasszonyt ragadlak el, a’ kit nékie 
megszabadítani kötelessége. Se kérd se hall, hanem Ro- 
zinantehoz szalad , karjára ölti paizsát, kezébe veszi 
kardját, és a’ társasághoz visszanyargal, ezt mondván: 
„Bebizonyítom ma önök szemei előtt, hogy a’ világra 
nézve milly hasznos és jótékony a’ lovag-kalandorság. 
Önöknek orruk előtt van e’ szerencsétlen nő, kit a’ go
noszok körbe ejtettek és magukkal hurcolják ; mi lenne 
szegény-léjéből , ha szerencséje csillaga engem ide nem 
hozott volna ?“ E’ szavakkal sarkantyú közé kapja lo
vát, éö nyargal vágtatva a’ processió felé.

Tán nem kiabállak utánna a’ pap, a’ kanonok, Mik
lós mester , még maga Sancho is: „Az Istenért, Don 
Quicholte úr 1 megálljon , processiós nép az , megtámad
ja, megbántja a’ calholica vallást 1 nyissa fel a’ szemét! 
a’ szent szűz, a’ mi asszonyunk az! ne bolondozzon Don 
Quicholte úr!“ — Hősünk nem látott, nem hallott semmit. 
Megérkezik a’ szent képhez , és menydörgő hangon ki
állá : „Ti , kik bizonyára bűnös ok miatt bújtatok e’ fe
hér lepedők alá, megálljaink és figyeljetek/4
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A’ képet négy bűnbánó emelte , kik is bámulva 
megálltak. Az egyik segéd-lelkész félbe hagyta a’ litá
niát , hogy a’ lovagnak felelje : „Atyámfia I mi fáradtak 
vagyunk , és a’ hőségben majd megfulladunk ; ha valami 
mondanivalója van : hát ne teketóriázzon sokat, hanem 
ki vele.“

„Azt teszem — viszonzá Don Quichotte — tüstént 
állítsák önök szabad-lábra e’ szép fiatal hercegasszonyt, 
kinek zokogása és gyász-ruhája elég tanúbizonyság ar
ra, hogy méltatlan erőszakkal illetni merészük önök. Ha
nem tudják meg, hogy én azért vagyok a’ világon, hogy 
meggátoljak , megfenyítsek hasonló vétkes merényi , és 
tovább egy tapodtat sem, míg szabadon nem látom a’ 
fogolynőt.“

E’ szavakra nagyszerű átalános kacaj és hahota volt 
a’ felelet ; mire az indulatba jött lovag kardot rántott.

Egyik kép-emelő, három pajtásaira hagyván a’ szent 
terhet, vasvillára kap , ’s a’ hőssel farkas-szemet kezd 
nézni.

Don Quichotte a’ villa nyelét kétfelé vágja. A’ pa
raszt pedig a’ kezében maradt darabbal úgy nyakszirten 
üti a’ lovagot, hogy az hanyatt-homlok a’ földre terült. 
— A’ csépelés javában folyt, mikor Sancho lelkendez
ve odaért , rimánkodva, hogy kéméljék az urát, ki sem 
több , sem kevesebb mint egy szegény megboszorkányo- 
zott kóbor-lovag, és életében még egy legyet sem ütött 
agyon. A’ szent atyafi mikor látta , hogy Don Quichot
te meg sem mozdúl, megszeppent a’ gondolatra, hogy 
tán nagyon is megintette, és teljes erővel futni kezdett. 
A’ pap , a’ kanonok , a’ törvény-szolgák is mind odaér
tek. A’ processiós nép nem gondolt kevesebbet, mint
hogy a’ képet akarják elrabolni; és papja, parasztja, 
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bűnbánója, botra , gyertyatartóra és egyéb szent szerszám
ra kapnak , hogy visszaverjék a’ megtámadást. Szeren
csére a’ szent-atyák egymásra ismertek , és tisztába hoz
ták a’ dolgot, mielőtt a’ cseté-paté megkezdőit volna.

Ezalatt Sancho nagy szomorún letérdelt, megölelte 
urának a’ földön mozdulatlanul heverő testét, és siralmas 
hangon kiáltott fel: „Oh liliom szála a' lovagiságnak! leg
vitézebb hős a’ nap alatt, kit egy villanyéi ütött agyon! 
Szemefénye voltál szülő-földednek, dicsősége voltál Mau- 
chának és az egész világnak , mellyben nem maradi sen
ki , ki az erőtleneket islápolja. Oh én uram ! jóságosán 
jó uram ! ki hü szolgálatom lejében nagylelküleg megí
gérted a’ tengerre fekvő szigetet. Teljes életemben si
ratni foglak téged, ki ellensége voltál a’ gonoszoknak, 
paizsa voltál az istenfélőknek, kevély voltál az alázato
sokkal , és alázatos voltál a’ kevélyekkel, — egyszóval 
kóbor lovag voltál.“

Az utolsó varázs igére felüdült Don Quichotle, fel
nyitotta szemeit, és monda gyönge hangon : „Oh imá
dott Dulcinea! mennyi balesettel kell küzdeni annak, 
ki tőled távol eped. Segíts csak Sancho , segíts felhág
nom a’ boszorkány-szekérre , mert a’ szilaj Rozinantera 
nem merek felülni, a’ nyakamba ütött fájdalom miatt/4

„Biz a’ jó lesz — feleié Sancho — legokosabb is 
lesz hazatérnünk ; othon meghúzzuk magunkat, míg ez 
a’ szerencsétlen planéta uralkodik, majd aztán több sze
rencsével újra kezdhetjük.“

A’ kanonok és a’ pap is segítettek Sanchonak; az
tán búcsút vettek a’ processiőtol, és Don Quichotteot fel
fektették a’ szekérre.

Tüstént befogták az ökröket, kifizették a’ törvény
szolgákat, a’ kik dolguk után mentek. A’ kanonok is 
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elvált, kérvén paptársát, hogy Don Quichotte gyógyulta 
felöl tudósítsa. Égy rakás szénán feküdt az árva hős, 
maga maradván Sanchoval, a’ pap-, Miklós mester-, és 
a’ hosszú türelmű Rozinante-al , melly a’ lefolyt ese
ményeknek mindig egykedvű tanúja soha sem vesztette 
el zavarhatlanúl lassú természetét.

Másnap fényes-délben hazaérkeztek a’ faluba. Épen 
vasárnap volt; a’ köznép a’ piacon összegyülekezett, kö
rülvette a’ szekeret, és bámulás közt ráismervén patrió
tájukra , elkísérték házáig, a’ hova az útca-gyermekck 
már előre elszaladtak , hirdetvén az ő megérkezését. A’ 
gazdasszony és unoka-húga tüstént eleibe futottak; lát
ván pedig a’ halványan szomorú Don Quichotteot, miké
pen hever egy csomó szénán , sírásra fakadtak. Sancho 
l‘anza hűséges oldalbordája is lelkendezve futott a’ férje 
elébe , és már messziről azt kérdezte: ,,Nincs-e baja a’ 
szamárnak ?“

„Nincs annak kutya-baja sem, még jobban néz ki 
mint a’ gazdája.“

Hála Istennek ! — feleié Trézsi asszony — hanem 
mond meg már apjuk, volt-e jó dolgod, hozott-e vala
micskét a’ konyhára ez a’ le mesterséged ? Hoztál-e szép 
ruhát nekem, és a’ porontyoknak papucsot, cipőt, meg 
egyet-mást; hadd lám.“

„Várj annyuk, várj, mindennek meg van az ideje, 
clcsodálkozol rajta: mi mindent nem hoztam én.“

„Szegény apjukon) ! beli sok nyugtalan éjszakám 
volt miattad; mennyit sajnáltalak , száz esztendeje hogy 
ücm láttalak/4

„Jól van jól , édes annyukom , én is sajnáltalak té
ged; hanem az embernek tűrni szenvedni kell, hogy va
lamicskét szerezzen. Még egy illyen út mint a’ mostani

20 
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a’ mellyet teltein , és bizonyos lehetsz benne, hogy gróf
né , vagy valami sziget kormányzőnéja vagy.“

„Korrnányzóné! apjuk? nem tudom én miféle állat 
az , hanem azt hiszem , hogy nem utolsó mesterség 
lehet. “ —

„Meghiszem azt, hogy nem utolsó,; hanem hej ! u- 
gyancsak drága is ám ! mert míg az ember oda juthat, 
nem hinnéd hogy hány milliomszor megagyabugyálják, 
néha megesik, hogy lepedőben is irgalmatlanul megráz
zák ’s hintázzak. Már ennyiből is kivehetőd, annyuk, hogy 
minő mulatságos dolog az a’ kóbor-csatlósi állapot; any- 
nyit meg állítni is merek, hogy a’ kalandok után csava
rogni valóságos paradicsomi élel.“

Ez alatt a’ házaspárt beszélgetés alatt a’ gazdasz- 
szony és az unoka húg Don Quichotteot szobájába vit
ték , és ágyba tették. A’ pap szívökre kötötte , hogy 
rávigyázzanak; kivált hogy meg ne szökhessek. A’ sze
gény hajadonok menyre-földre ígérték, fogadták, hogy 
mindent elkövetnek , magánosán nem eresztik sehova. 
Mind hiába ; Don Quichötte alig gyógyult fel, újra el
szökött. — Azonban sajnálva vallja meg e’ történet Írója : 
hogy ezen harmadszori síkra-szállás adatait, részleteit 
sehogy sem tudta megszerezni, bár nem kéméit költsé
get, utánjárást, fáradságot. Egy népmonda szerint Man- 
chában csak annyit tudnak , hogy Don Quichötte Sara- 
gossában is megfordúlt, és az olt tartatott vitézi játékok
ban önmagához illő dolgokat vitt véghez. A’ mit vénségc, 
halála , ’s eltemelletési helyéről tudunk , köszönhetjük 
egy öreg orvosnak , a’ ki is valami remete lak omladé
kái közt egy kis ládát talált, a’ inelly tele volt perga
mennel , beírva golhus betűkkel. A’ ládikában legfelül 
volt egy ón-lemez, a’ mellyre alig olvashatólag Don Qui-
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ehoite, Dulcinea , Rozinante és a’ hü Sancho Panza di
csőítésére castiliai rímek valának vésve. Az orvos meg
örült a’ híres nevek olvasására, és azon reményben , hogy 
a’ pergamen a’ hős kalandjainak folytatását tartalmazza: 
esztendőről-esztendőre vesződött az ö kézirat’ lefordítása 
nagy munkáján. Nagy sokára célt ért; és ha a’ közön
ség kedvezőleg fogadja ezen Első Részt, nem mondom 
hogy az öreg orvos arra nem veti fejét, hogy a’ Má
sodik Részt is kiadja, melly pedig szintollyan valósá
gosan tiszta igazság, és talán még érdekesebb fog lenni.

Vége as Első Résznek.
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