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mészetes és szinte magától érthető, hogy a magyar színpad mű
sorának első darabjai általában német forrásokra utalnak, sőt
angol s franczia színmüvek is eleinte csak német közvetés útján
kerültek magyar színre. Valószínű, hogy e tekintetben Zsugori, a
Fösvény első magyar átdolgozása, sem kivétel,9) noha állítólag,
«ama híres franczia költő, Moliére után készült*, s noha, Eévai
bizonysága szerint, Simái, a németen kívül értette a francziát is.8)
Kazinczy már 1788 szeptember 12-én hírül adja Orczynak,
hogy az érdemes piarista, ki akkor Kassán tanárkodott, Moliére
Fösvényét fordítja. A darab 1792-ben jelent meg Endrődy Magyar
Játékszínében (I, 89— 230), s először ugyanezen évi február 14-én
adatott elő Komáromban, a gymnasiumi ifjúság által, a szegények
javára.4) Az első magyar színjátszó társaság 1793 és 94 folyamán
kétszer játszotta; ezenkívül 1813-ban is színre került egyszer a
Rondellában.6) Azontúl e darabbal többé nem találkozunk, s
1821-ben Döbrentey fordítása foglalja el helyét a színpadon.

Simái nemfordította, a szó szoros értelmében, se Weissét, se
Moliéret, hanem több-kevesebb szabadsággal átdolgozta, adaptálta,
magyar színbe öltöztette a német vagy franczia darabot, s czélja
átalában nem az volt, hogy irodalmunkat művészi becsű fordí
tásokkal gazdagítsa, hanem első sorban az, hogy a magyar szín--------------M Erdeim Károlv. Rimái Kristóf •Iffazházi»ja. Phil. Közi. VI, 681—
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padnak, hamarj án, «magyar rámára szabott*, alkalmas műsort
teremtsen. Zsugoriban a színhely nem Páris, hanem Rév-Komárom,
Simái szülővárosa, a személyek neve magyar s a tulajdonképeni
cselekvény előzményeit, Anselme családjának elszóródását, egy
prolog beszéli el, mely I. Lipót császár korába helyezi az eseménye
ket. A tjátéknak állapotja*, mint Simái ezt a prologot nevezi, a
következő: Midőn I. Lipót idejében a fölkelők Némedi pestmegyei
helységet is< elpusztították, egy Gyólcs István nevű királypárti
nemesember kénytelen volt a helységből menekülni, s családjával
együtt Komárom felé tartott. Ót közben egy csoport fölkelő meg
támadta; ő vitézül szembe szállt velők, s részint felkonczolta,
részint megszalasztotta őket. Ezalatt fia Korlát ijedtében az erdőnek
szaladt, s nem tudott többé visszatérni övéihez. Egy jószívű ember
az erdőben tévelygőt magával vitte Pataházára, s ott fia gyanánt föl
nevelte. Hat év múlva ez a jó ember meghalt, vagyona osztályra
kelt, s a rokonok kiadták Korlátnak az utat. Ez most elindúl atyját
fölkeresni. Egy kereskedő Rév-Komáromba utasítja. Oda mentekor
egy Lencsés nevű gazdag és fösvény ember leányát, Krisztinát
rablók kezéből kiszabadítja. Aztán, mint kulcsár, Lencsés házában
szolgál, míg végre föltalálja szüleit és nővérét, s Krisztinát nőül
veszi. «Ez eddig hagyományból, mondja Simái; a többi merő költe
mény, » — Úgy látszik, a magyar átdolgozó az erkölcsi és színpadi
hatást akarta fokozni az által, hogy a költeményt való alapra vetette
s a hagyomány tekintélyével ruházta föl.
Se Szász Károly a magyar Moliére-fordításokról írt tanúimányában,*) se Bayer József a Nemzeti játékszín történetében
(I, 245), nem fejtegeti azt a kérdést, vájjon Zsugori milyen viszony
ban áll Moliére Fösvényéhez, s vájjon Simái közvetlen az eredetiből
dolgozott-e vagy valamely német fordításból. Es utóbbi kérdést
magunk se tudnók eldönteni most, nem lévén módunk az egykorú
német fordításokat összevetni Simái darabjával. De ha igyekszünk
megfelelni az előbbire, ha figyelmesen összehasonlítjuk a magyar
Zsugorit a franczia Avaré-ral, s ha pontosan megállapítjuk az
eltéréseket a kettő közt: akkor talán közelebb jutunk a másik kér
dés megoldásához, ha végleg ezúttal meg nem oldhatjuk is.
Simáinál Anselme hajótörése szárazföldi veszedelemmé vál*) Moliére-fordítá8ainkról. (Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Uj folyam.
VI. 86.)
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vonásban össze vannak vonva az első jelenés a másodikkal, a har
madik és negyedik az ötödikkel, a tizenegyedik a tizenkettedikkel,
s a tizennegyedik a tizenötödikkel, úgy hogy ez a felvonás tizenöt
helyett csak kilencz jelenést tartalmaz. A negyedik felvonásból ki
van hagyva két jelenés, a negyedik és ötödik, vagyis az egész csak
öt jelenésből áll. Végre, az ötödikben a jelenések száma változat
lan : mind a kettőben hat.
A scenicus beosztás vázlata e szerint a következő *):

A Fösvény Zsugori
I. 1—4
1 .1 -4
5
o—6
7—8
6—7
9—10
8
n. í
II. 1
2—3
2
4—6
3—5
III. 1—5
III. 1
2—6
6— 10
11— 12
7
13
8
14— 15
9
IV. 1—3
IV. 1—3
—
4—5
4—5
6— 7
V. 1—6
V. 1—6
Tartalmi tekintetben szintén lényeges eltérés van a Fösvény
meg Zsugori közt.
Első felvonás. Simáinál az első felvonás első jelenésében
hiányzik Valéré elmélete a hízelgésről, melynek alapeszméje az,
hogy ha szükségünk van az emberekre, alkalmazkodnunk kell
hozzájok (I, 86—97). így aztán a befejező mondat a maga általános
ságában épen nincs helyén: «Az ejtett hiba nem azoké, kik hízel
kednek, hanem a kik helyt adnak a hízelkedésnek* (p. 98). Moliére
híres jelenése (I, 3), melyben Harpagon megmotozza La Fléchet,
*) Itt nem az editio princeps (1669) scenicus beosztását, hanem a
XVIII. századbeli s a jelenleg is közkézen forgó kiadásokét vetettük össze
a magyar átdolgozáséval. Á sorokat a Knörich-féle kiadás (Lipcse, 1877)
számozása szerint jelöltük.

Digitized by

Google

788

HÁHN ADOLF.

fiához intézett dorgálás után mindjárt rá tér arra, a miért gyerme
keit hivatta volt. — Szintilyen vérvesztóst szenved a hatodik jele
nés, hol Harpagon és Élise pompás feleselése van megkurtítva.
(I, 501—508); míg a hetedikben a refrainszerüleg visszatérő sans
dót hatalmas komikumát nagyon elgyöngíti a paraphrasis (p. 123.
•Úgy de, ha jegy nélkül adhatom ki őtet!» — u. o. «De mit gon
dolsz ? ha jegypénz nélkül kiházasíthatom!»).
Második felvonás. Az első jelenésből ki van hagyva L a
Fléche első válasza a kölcsön ügyében tett kérdésre (II, 23— 26). —
Meglehetős önállósággal és sikerrel dolgozta át Simái a La Fléche
által felolvasott zsibárú-lajstromot; kár, hogy e lajstromba oly
tárgy is belé került, mely csak a valószínűséget és jó ízlést sérti, a
nélkül, hogy komikus hatást idézne elő («egy hosszú oldalú igáé
szekér tizenkét járommal és egy nyomtató rúddal együtt*). A jele
nés befejező része, melyben La Fléche Harpagon felháborító szen
vedélyéről nyilatkozik, elmaradt (II, 130— 146), Cléante azon
kegyetlen mondásával együtt («Voilá oú les jeunes gens sont
réduits pár la maudite avarice des peres; et on s’ étonne aprés cela
que les fils souhaitent qu’ils meurent!»), mely, úgyszólván, előhang
a későbbi komoly összeütközéshez apa és fiú között. Simái összes
törlései közt ez utóbbi az egyetlen, a mely, átalános erkölcsi szem
pontból, helyeselhető. Cléante mondását azok sem tudják menteni,
kik, magasabb néző pontra emelkedve, Moliére czélzatait megértik
és méltányolják.1)
A harmadik jelenéB, melyben Cléante apjának uzsoráskodását
egész gyalázatosságában felismeri, Simáinál egygyé olvad a máso
dikkal, s kivetkőztetve mély és megrázó erkölcsi jelentőségéből,
egyszerű érzékeny játékká sülyed. Zsugori erős szemrehányást tesz
tékozló fiának, «hogy minden híre nélkül (!) ily temérdek adósságba
véré magát,* mire ez «nagy orczapirúlva elmégyen*. (p. 138— 139).
íme, a Rousseau-féle morál diadala2) ; íme egy Harpagon «ad
usum Delphini*, ki a fatalis «leleplezés* után is fenn tudja tartani
fiával szemben az apai tekintélyt s megőrzi a tiszteletre-méltóság
összes dehors-jait.
Az ötödik jelenésben ismét találunk hézagot. Hiányzik L a
Fléchenek egy csípős epigrammja: mily különös ellenszenvet érés.
*) Merlet, Études littéraires sur les cl&ssiqnes frai^ais. I, 466.
*) Lettre á M. d’Alembert.
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^er ionni jövedelmet is noz De eszrenaonKeni az urnac.* nonnan jő azonban ez a hat ezer forint: egy szóval sem magyarázza.
Zsugori pedig szentül hiszi a dolgot, mintha nem is férne hozzá
kétség, mintha egészen magától érthető volna. (p. 145.)
Kimaradt még e jelenésből az a részlet is, melyben Harpagon
nevetséges öntetszelgéssel kicsúfolja a czifra uracsok divatját (II,
417—425). A korfestő vonásokat Simái átalában mellőzi, úgyhogy
a magyar átdolgozás korképet egyátalán nem nyújt s oly színte
len, közönbös milieuben foly, mely egészben véve bármely létező
vagy létezett társadalom határain kívül esik.
Harmadik felvonás. Ez a felvonás két részből áll: az első
Harpagon készületeit a lakomához, a második Mariane fogadását
tartalmazza. E két rész között mintegy átmenet Valéré és maitre
Jacques, továbbá Mariane és Frosine páros jelenése. A magyar
átdolgozás itt teljesen az editio princepset követi a scenicus beosz
tásban ; de tartalmi tekintetben oly szabadságokat enged magának,
melyek a jellemrajzot kisebb-nagyobb mértékben alterálják. így
Simáinál elmaradt Harpagon utasítása, hogy oly ételekre lesz szük
ség, melyeket senki sem szeret s melyektől az ember mindjárt jól
lakik (IH, 152— 154). Különösen méltatlanúl bánik az átdolgozás
■Jakab mesterrel. Sajnálattal nélkülözzük azt a naiv nyilatkozatát,
melyben lovait felebarátai közé sorolja (Dl, 172—177), vagy azt,
hogy utánok gazdáját szereti legjobban (Hl, 200—201). El van ejtve
az a bon mot is, mely a litiérc szó kettős jelentésén alapúi (Hl,
163—164), továbbá Harpagon lovainak sarcastikus meghatározása:
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Ebből a keserű tapasztalatból alkotja aztán a maga erkölcsi maxi
máját : az igazmondás olyan mesterség, a mely rosszul fizet, for
duljunk tehát a hazugsághoz. (III, 280— 282.) Szerencsétlenségére,,
ezzel is kudarczot vall, s csalódásának egy hasonlíthatlan humorú
mondásban ád kifejezést: «Megraknak ütleggel, mikor igazat mon
dok, és fel akarnak kötni, mikor hazudom.* (V. 496—497.)*
Valéré viszonyát Harpagonhoz Simái helytelenül fogta fel.
Valéré cseléd ugyan ( domestique), e szónak régibb és népies értel
mében,1) de nem szolga p, mint Harpagon intendánsa vagy titkára,,
nem tartozik azok közé, kik servilis munkát végeznek. Bizalmas
embere, tanácsadója, kísérője urának, ki a családtagokkal teljesen
egyenrangú, s urával egy asztalnál étkezik. Nem inas, hanem asztal
társ, mint az a választékos öltözet is bizonyítja, melyben az egykorú
metszetek ábrázolják.2) Nem helyes tehát, hogy midőn maitre Jacques
s Valérének szemrehányást tesz (III, 99— 100), vagy midőn később
vele összeszólalkozik(III, 190— 192), Harpagon nem egyedül az inge
rült szakácsot utasítja rendre, hanem Valérét is szolgává degradálja
s együtt feddőzik mind a kettő ellen: «Hallgassatok, s ne koptas
sátok hijábanvalóságon a szátokat.» (p. 158.) Moliérenél a ctaisezvous» (III, 101) tisztán Jakab mestert illeti, nemkülönben a
«paix!» fölkiáltás (ül, 193), melyet Simái szintén mind a kettőre
vonatkoztat: ^Hallgassatok, s hagyjatok egymásnak békét.•(p. 162).
Megjegyzendő, hogy Simáinál maitre Jacques azzal gyanúsítja
Valérét, hogy «annyit sem ért a gazdasághoz, mint hajdú a harang
öntéshez » (p. 163), míg Moliérenél csupán hízelkedését lobbantja
szemére (III, 195— 197). A magyar átdolgozásból továbbá elma
radt maitre Jacques fenyegetése, hogy, ha csak lehet, boszút fog
állni az intendáns áron a tőle kapott ütlegekért (III, 282— 284), a
mi az indokolás szempontjából épenséggel menthetetlen.
A Frosine és Mariane közti jelenésben Simái félreértette a
furfangos kerítő asszony elméskedését a «supplice» szóval: «Je vois
bien que, pour mourir agréablement, Harpagon n’est pás le supplice que vous voudriez embrasser.w (El, 298—300.) A magyar
átdolgozásban e finom ezélzás helyét a következő lappalia foglalja
el: «Meg nem foghatom, mi légyen a dologban. Azt csak nem vél
ném, hogy Zsugori uram légyen kénzó ostora a kisasszonynak ^

,

*) Cseléd: familia; Geschlecht, Hausgesind. (Molnár Albert.)
*) L’Avare, ed. Knörich, p. 4.
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felé azonban váratlanúl az igazi Frosine tónusába csap át, azt hir
detve, hogy az öreg férj hamar kimúlása jóvá tesz minden bajt és
kellemetlenséget, cAkkor oly férjet választhat a kisasszony magá
nak, a minómű szemének, szájának fog tetszeni.* (p. 170).
Negyedik felvonás. A negyedik felvonásból Simái kihagyta a
Moliérenek annyiszor szemére hányt negyedik és ötödik jelenést,
melyeken már Fénelon és Rousseau megütköztek volt. A magyar
átdolgozásban Zsugori bottal fenyegetőzve távozik, miután Filep
kijelenti előtte, hogy soha sem fog Emilia kezéről lemondani.
Pedig a szakítás apa és fiú közt épen itt válik bevégzetté, s a költő
épen itt juttatja kifejezésre a darab eszméjét: hogy a fukarság gya
lázatos szenvedélye bomlasztó, megsemmisítő hatással van a családi
életre. A múlt század jámbor lelkei csak megbotránkozni tudtak
Cléante merész riposte-ján, melylyel az apai átkot visszautasítja;
de Harpagon nem lett-e már méltatlanná minden tiszteletre, mely
az apát gyermekei szemében megilleti ? Cléante nem az apával,
hanem az uzsorással és vetélytárssal áll szemközt, s abban, hogy
a fiú kénytelen széttépni a vér kötelékeit, mélyebb és megrázóbb
tanúlság rejlik, mint abban, hogy norczapirúlva* elsompolyog apja
színe elől.
Sajátságos találkozás, hogy harmincz évvel később Döbrentey ugyanezen két jelenést hagyja el a Fösvény fordításából; sőt
tovább megy Simáinál: mellőzi még a harmadik felvonásbeli gyűrűjelenést is, melyet Simái érintetlen hagyott. Döbrentey a már ismert
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Csekélyebb jelentékű a többi eltérés. — Az első jelenet végén
hiányoznak Cléante unszoló szavai Marianehoz, hogy anyját igye
kezzék részükre hódítani (IV, 96— 104), s a harmadik jelenésben
Cléante páros kérdése, melyet ámulatában tesz, midőn Harpagon
tudtára adja, hogy Mariane kezét neki engedte volna át, ha iránta
való ellenszenvéről meg nem győződik (IV, 144— 147). Meg van
nyirbálva továbbá a negyedik jelenet (IV, 359— 362) ^s Harpagon
nagy monologja is, melynek szaggatott kérdéseit, felkiáltásait
{IV, 369—374) Simái jelentékenyen reducálta. Az a komikus túlhajtás, hogy Harpagon magát is kínpadra akarja vonatni (IV, 391),
szintén hiányzik a magyar átdolgozásból.
Ötödik felvonás. Az ötödik felvonásban nagyobb törlés egy
sincs; kisebb törlések: V, 170— 171, 190— 191, 231, 262. —
Anselme családjának története, mint a prologból kitűnik, át van
alakítva. Simáinál tudniillik a szétszóródást nem hajótörés, hanem
portyázó knruczok támadása idézi elő, s Valéré is nem a vízből,
hanem «gonosz pártütők» kezéből menti meg Harpagon leányát.1)
A mi magát Harpagont illeti, Simái átalában gyengíti s gyakran
elmázolja a fösvény jellemének erős vonásait s a komikás hatást
korlátolt rationalismusának áldozza föl. Simáinál Harpagon nem
« letartóztatni kívánná az egész várost a külvárosokkal együtt, hanem
csak gyanúba venni» (p. 200); nem attól tart, hogy maholnap ő
maga meglopja önmagát, hanem csak attól, hogy «magának sem
adhat hitelt* (p. 205); de van eset, hogy viszont megnyomja ecse
tét az átdolgozó, mikor, példáúl, nem elégszik meg azzal, hogy
Zsugorival pert indíttat Valéré mint tolvaj és csábító ellen (V,
264— 266), hanem mindjárt *vasba is veretné • (p. 212), múlt szászadbeli iustitiánk legnagyobb dicsőségére.
Csekély dolog ugyan, de figyelmet érdemel az a pontosság,
melylyel Simái a színpadi instructiókat beiktatja, még ott is, hol
az eredetiben hiányzanak. így V, 12 (siránkozva), V, 153 (heves
indulattal), V, 448 Filep ( minek utánna előbb a játszó szín végén
hallgatódzott volna) stb. Lehet különben, hogy ez instructiókat az

x) «Lopadi a kertből egy réz fazékkal jön ki*, mondja az instractio
(p.196). Simái tehát a plautnsi avlularia ( aula — oüa, fazék) mellett marad.
a) •Ennek kell köszönnünk, hogy életemet, szükségemet megtarthat
tam*, mondja Krisztina (p. 214). Szükségemet helyett nyilván szüzességemet
olvasandó.
*
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A múlt századbeli magyar stíl nagyon is szereti a bosszú kör
mondatokat, s nem tudja levetni azt az ünnepies vontatottságot,
melyet a prédikáló széken sajátított el s mely a vígjáték szárnyas
Múzsáját súlyos békóba veri. Ebhez a nehézkességhez Simáinál igen
sok nyerseség, útszéli kiszólás és banális példabeszéd járul: hódo
lat a közönség rossz ízlésének s azon népies irány hatása, melynek
fő képviselője Dugonics. Mindazáltal, ha eszünkbe veszszük, hogy a
•nagy századi legnagyobb költője is megteved olyik helyt; hogy a
Fösvény szerelmi scenáiban a divatos regények affectált, piperézett
beszédmódjával találkozunk; hogy egy-két nyersebb kifejezés vagy
rossz tréfa még Moliérenél is akad: talán elnézőbbek leszünk ezen
átdolgozás iránt, mely a magyar játékszín csecsemő-korából való,
s talán több elismeréssel adózunk a szerény, úttörő munkásnak,
kinek elvitázhatlan és nem kicsinylendő érdeme, hogy magyar szín
padon első szólaltatta meg Moliéret s moliére-i nagyobb vígjátékot
első kísértett meg irodalmunkba átültetni.
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Anth. Pál. V. 247. Makedonios consultól.
Nem vagy igaz Hűvór. Hittem széphangu nevednek
S még a halálnál is vagy keserűbb te nekem.
A ki szeret, kerülöd, a a ki nem szeret, azt te vadászod,
S majd ha szeret, te megint njra kerülni fogod.
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