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JUAN GOYTISOLO

Don Quijote, 
Don Juan és Celestina

Don Quijote, Don Juan és Celestina: mítoszok, melyeknek gyökerei a XVI. és XVII. szá-
zad spanyol irodalmába nyúlnak vissza, és amely mítoszok azután a spanyolok szimbólumá-
vá, olykor álarcává váltak. Az ókeresztény meggyőződést tükröző reprezentatív műfajok (a 
románcfüzér, a lovagregény, a becsületdráma, a szakrális színjáték) szerzői mellett akadtak 
olyan, másképp gondolkodó kisebbségiek (többnyire áttért zsidók vagy leszármazottaik), akik 
egy sor műben hangot is adtak eltérő nézeteiknek. E művek (többé-kevésbé leplezetlen szán-
dékkal) megkérdőjelezik a megcsontosodott értékeket és egy sarkaiból kifordult világ képét 
tárják az olvasók elé, amelyben a „van” és a „legyen”, a valóság és a vágy közti határon 
áthidalhatatlan szakadék tátong. Ez az irodalom tehát inkább konfliktusokat ábrázol, mint har-
móniát, provokációs erejét azonban hol egy autonóm, elképzelt univerzummal (mint a Don 
Quijotéban), hol pedig valamely egydimenziós, fekete humorral és pesszimizmussal átitatott 
világgal álcázza. Amikor a hitbuzgó, Isten ügyéért és a hazájáért küzdő vitéz kasztíliai ideálja 
egzaltált, fellengzős valósággá válik, a pikareszk regényben tüstént megjelenik e valóság el-
lentéte, fotografikus negatívja: az antihős. A kópé, a pícaro a tősgyökeres keresztény tiszta és 
nemesi leszármazottaival szemben szinte kérkedik vele, hogy ő tolvajok, bűnözők, hóhérok, 
boszorkányok és szajhák „vérvonalát” viszi tovább. A hitéért törökökkel és protestánsokkal 
csatázó, Spanyolhon királyának Kaliforniától a Magellán-szorosig terjedő földeket meghódító 
spanyol katona hősiességére Estebanillo, az egyik legnagyobb „kópé” a következő mondattal 
válaszol: „így hát teszek én rá, hogy pusztul-e a török, győz-e a perzsa, és az se érdekel, ha 
Valladolid tornya ledől. Süttetem a hasam a nappal…, röhögök a becsületemen esett foltokon, 
és szemernyi rátartiság vagy hiúság sincs bennem”. Majd, immár a spanyol seregek katoná-
jaként, ugyanez az Estebanillo így vall: „Én egykedvűen mentem háborúzni, és igyekeztem 
ki is húzni magam minden csetepatéból. Csak az érdekelt, hogy teli legyen a bendőm”; és az 
örökéletet áhítók „meghalok, mert nem halok meg” türelmetlenségével szemben nyers ciniz-
mussal hirdeti az „itt és most” életprogramját. Majd amikor dezertálás miatt halálra ítélik, de az 
utolsó pillanatban kegyelmet kap, tréfálkozva ezt írja: „A barátaim vigasztaltak, azt mondták, 
csak föl a fejjel, ezt az utat kell járnunk mindnyájunknak, csak ezen juthatunk előre; amiben 
persze csalódtak, mivel én éppenséggel hátramaradtam sereghajtónak, ők meg rohantak to-
vább az élvonalban, megbocsájtva hóhéraiknak, összetett kézzel fohászkodva az égiekhez”. A 
pikareszk regényekben csupa hitványsággal (gyávaság, rablás, hazugság stb.) szembesülünk, 
szöges ellentétével annak a megszépített képnek, amelyet a spanyolok magukról láttatni akar-
nak. Néhány szélsőséges esetben pedig, amilyen az említett Estebanillo Gonzálezé, egyenesen 
kísérletet láthatunk arra, hogy kedvező színben tüntessenek fel általában alantasnak és megve-
tendőnek tartott érzéseket és cselekedeteket: a pícaro a valóság és az eszményi között húzódó 
senkiföldjén él és tevékenykedik, az illékony és bajokkal teli jelenben ver tanyát, a társadalom 
és erkölcs peremén.

A Don Quijotéban szintén megjelenik a pikareszk regény kettőssége: Don Quijote valóság-
nak tekinti vágyait, a „van”-t összetéveszti a „legyen”-nel, de ott van mellette Sancho Panza, 
hogy a helyükre tegye a dolgokat és megmutassa, mekkora a távolság eleven és festett között. 
Cervantes kutatói jó ideje a lovagregények hőseinek paródiájaként értelmezték Don Quijotét, 
aki vitézkedni akart abban a korban, amelyben a spanyol fegyverek már csorbulni kezdtek, az 
ország tönkrement, a spanyolok önmagukba vetett hite megingott. A karikatúra ténye tagadha-
tatlan, ám a mű gazdagsága korántsem merül ki egyetlen magyarázatban, sőt. Cervantes mes-
terien, sokarcúan ironizál; művének számtalan értelmezése lehetséges. Don Quijote és Sancho, 
kétség sem fér hozzá, két oldala ugyanannak az éremnek, egymást kiegészítő, de egyszersmind 
egymással ellentétes elemek; belőlük áll össze a spanyolság modern karaktere (idealizmus és 
materializmus, hit és hitetlenség stb. elegye). Azt azonban csak kevés magyarázó vette észre, 
hogy a mű két szereplője között szövődő kapcsolat egy sor hatást és egybefonódást provokál. 
Sem Don Quijote, sem Sancho Panza nem azonos önmagával attól a pillanattól fogva, amikor 
Sancho elvállalja ura szolgálatát, mint ahogyan aznap sem, amelyen Don Quijote, a Fehér 
Hold lovagjától legyőzve, hű fegyverhordozója kíséretében hazatér falujába, hogy meghal-
jon. A két epizód között Sancho „quijotizálódik”, Don Quijotén pedig nemegyszer kiütköznek 
Sancho meglehetősen cinikus realizmusának tünetei. Így a földhözragadt Sancho, csak hogy 
követhesse gazdáját, lemond szigetének kormányzásáról („Az Isten áldja meg uraságtokat, 
mondják meg kegyelmes uramnak, a hercegnek: meztelenül születtem, most is meztelen va-
gyok, se nem nyerek, se nem vesztek; evvel csak azt akarom mondani, üres zsebbel jöttem ide 
kormányzónak, üres zsebbel is megyek el innét, éppenséggel nem úgy, ahogy más szigetek 
kormányzói szoktak”). Don Quijote pedig, tudva, mekkorákat lódított Sancho, amikor beszá-
molt a Clavileño nevű faparipán tett, képzeletbeli és tréfába illő repülőútjáról, így szól hozzá: 
„Csak annyit mondok Sancho, ha azt akarod, hogy elhiggyék, amit az égben láttál, azt kívá-
nom, hogy te is elhidd, amit én láttam a Montesinos barlangban”. Luis Cernuda, a költő, ezt 
írja erről: „Talán ez az egyedüli alkalom, amikor azon kapjuk Don Quijotét, hogy talán maga 
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sem hisz egészen kalandjai valóságosságában. Ami persze nem kisebbíti az epizód jelentősé-
gét.” Cervantes alakjai velejükig spanyolok, akik nem észbeli megfontolás alapján mondanak 
véleményt, inkább az általános, bevett értékítéleteket visszhangozzák. Nekik az ésszerű és az 
ésszerűtlen forrása is a másik ember, nem a saját gondolataik objektív valósága. Ez nemzeti 
jellegzetességünk, amely még ma is tévútra vezet szerzőket és nyomot hagy műveiken is. 
Tagadjuk a fogalmakat, legyenek bár általános érvényűek, nem szeretjük az elvont dolgokat, 
akkor sem, ha helyükön valók, s inkább a mögöttük megbúvó „igazi ént” keressük. Gyakran 
csinálunk kultuszt a félelemből, bizonyos „képzelgések” és steril, hiábavaló, csupán szándék-
beli eljárások babonás csodálatából.

A Celestinában találkozunk először a fejetetejére állított értékrenddel, amelynek azután 
döntő hatása lesz a pikareszk alkotásokra. Eladdig a regényekben és drámai művekben kétféle 
szerelem bontakozhatott ki a szereplők között: az urak, Petrarca módján, idealista, szellemivé 
emelt szerelembe estek; a szolgák és nyomorultak pedig a testi „alantas” szerelmet művelték. 
Americo Castro mutatott rá találóan, hogy Fernando de Rojas alkotásában a két örömlány, 
Elicia és Areusa előkelő dámák módjára mórikálja magát, az igazi előkelőségek köréből szár-
mazó főszereplők, Calisto és Melibea szerelme pedig velejéig szexuális természetű, sőt, szen-
vedélyükbe olykor szinte szadista elemek vegyülnek: „Ne szedj ízekre, ne gyötörj meg úgy, 
ahogy szoktál – könyörög Melibea –; mire jó az neked, ha elszakítod ruhámat?” Udvarhölgyei 
vidáman köszörülik nyelvüket Melibea magas rangján, és a kikeresztelkedett zsidókat elítélő 
törzsökös keresztények véleményének megfelelően egyikük, Areusa ki is mondja: „Semmi 
sem áll távolabb az igazságtól, mint közönséges emberek vélekedése… Riherongy legyen, 
akit cafkának tartanak; a cselekedeteink szabják meg, kik vagyunk, hisz végtére is Ádámtól és 
Évától lettünk mindnyájan”.

Ha az író, Fernando de Rojas két szolgálólány révén mutatja meg az újsütetű keresztények 
szemszögét (mellesleg Rojas maga is érintett), Melibea, de még inkább Calisto, az erotikael-
lenes keresztények és az érzéki muszlimok közti éles konfliktust testesíti meg. A vén kerítőnő 
figuráját Al-Andalus arab irodalmából meríti az író; Celestina minden kétséget kizáróan mór 
származék, mint a korszak minden boszorkánya, s így Calisto tökéletes közvetítőt talál benne 
parancsoló, kíméletlen szenvedélyének kielégítéséhez. Emez, noha nemes lovag, ugyanúgy, 
mint későbbi nemzetes társai, két, egymással szemben álló civilizáció, az iszlám és a keresz-
tény harcának áldozata. Calisto gátlástalan érzékisége a muzulmáné, háborgó lelkiismerete 
pedig a keresztényé, amit úgy is mondhatunk: arab testben keresztény lélek. A katolikus kirá-
lyoktól, II. Ferdinándtól és Izabellától kezdődően a spanyol írók (jó példa rá a tudós Menéndez 
Pelayo) hajlamosak minden ferdeséget, vétket és eretnekséget a szexualitásra kenni. 1555-ben 
Felipe de Meneses fráter habozás nélkül állította: „Az érzékiségre való hajlam  megítélésem 
szerint teljességgel idegen a spanyol nemzettől”. Ám a valóság nagyon is más volt, mert az 
akkori spanyolok, akárcsak a maiak, saját testükben és lelkükben élik meg e megoldhatatlan 
konfliktust. Celestina alakjában a testi gyönyörtől elválaszthatatlan bűn gyűlöletes és vissza-
taszító szimbólumra talált; Calistóban pedig, embrionális formában, már ott van Don Juan ké-
sőbbi mítosza, amely azután Tirso de Molinával kezdődően Zorilláig bezárólag végigvonul az 
egész spanyol irodalmon, hogy végül, a XVIII. századtól egyetemes dimenziókba emelkedjék. 
Don Juan nem egy önmegtagadó homoszexuális, amint azt Gregorio Marañón bizonyítani pró-
bálta, hanem a muzulmán–keresztény kettősség eredménye, s mint ilyen, lényegileg spanyol, 
akit a hárem utáni nosztalgiája arra késztet, hogy folyvást női áldozatai után koslasson, el egé-
szen a látszatra legtávolabb eső pontig, az apácazárdáig. Calisto és Don Juan fel sem bukkan-
hatott volna másutt, mint Spanyolországban, s akárcsak Don Quijote és a pikareszk regények 
antihősei, egyként a keresztény, muzulmán és zsidó spanyolok evilági együttélésének irodalmi 
ábrázolásai, azé az együttlétezésé, amelynek eltörlése mélyen érintette a spanyol jellemet, és 
nyomai a mai napig fellelhetők. 

Csuday Csaba fordítása

A tanulmány Juan Goytisolo España y los españoles című kötetében jelent meg (Barcelona, Editorial Lumen, 
1979, 2002). A benne olvasható Don Quijote-idézeteket Benyhe János, a Celestina részleteit Szőnyi Ferenc és Csuday 
Csaba fordította.

Szeretettel köszöntjük a 75 éves Csuday Csabát!
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