
MOLIÉRE:
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AZ IROK CSATAJA
Orömmel adjuk közre Várkonyi Zoltán éS Major Tamds
kiWnlJ színpadi és irodalmi nyelven készült "TudóS n(Jk"
fordítáSának egyik részletét. Moliére a szenvelglJ élirodaimi·
Ságot csúfolja ki egészSégeS öSztönnel S mint minden komé
diája, ez is rejt magában sok mai nap nálunk is megszív.
lelendlJ dolgot, habálr irodalmi szalonok nálunk alig vannak.
Nálunk az ottani hibák egy része talán erénynek számitana.
Az itt idézett rész azonban nagyon iS aktuális a mi pO'rtán
kon: az elllbb egymást tömjén6zlJ, majd egymáSnak rohanó
írói klikkek vagy személyiségek örök komédiáját Moliére
már Századokkal eliJbb örökérvény1len megirta.

III. Felvonás, 3 jelenet.
LEPINE:

Egy ember van kinn, kérdi, önnel beszélhet-e.
A hangja finom és a ruhája fekete.

TRISSOTIN:
Tudós barátom az, ki sokszor kérve-kérte
Vezessem az önök megtisztelő körébe.

PHILAMINTE:
Ö hozza csak nyugodtan, nagy az ön hitele
Csak saját szellemünket tiszteljük meg vele.

(A távozó Henrieitehee.)
Hohó, már mondtam egyszer, mért ném érti mez
Hogy dolgom lesz ma önnel, várjon tehát.

HENRIETTE:
Minek?

PHILAMINTE:
Jöjjön, megtudja majd.

TRISSOTIN:
Im itt az én barátom.

Hogy lássa önöket, halódik már a vágytól.
Im felvezetem őt s felsülést nem jelent
Hogy körükbe hoztam én egy ilietéktelent.
Egy 'Zug megilleti a nagy lelkek körében.

PHILAMINTE:
Értékét biztositja a kéz, mely nyujtja nékem.

TRISSOTIN:
Pompásan ismeri az ökort, s épp ezért
A kisujjában van a szép görög beszéd.

PHILAMINTE:
Görög! ó Istenem! Görögül tud! Remek!

BELISE:
Ö sögornöm, görög!

ARMANDE:
Görögül, Ó, egek!

PHILAMINTE:
Ön görögül beszél? Engedje meg, hogy nyomban
Megcsókolhassam önt, görögimádatomban.

(VadiuS mindenkit megcSókol eqéee Henrietteiq, aki
visszautasítja.)
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HENRIETTE:
Bocsásson meg, de én nem értek görögül.

PHILAMINTE:
Ha görög könyvet látok, a lelken' már örül.

VADIUS:
Remélem megbocsájt a sürgető bevemnek.
Mely rábírt asszonyom, hogy önnél tisztelegjek.
Talán épp megzavartam egy tudós vitát ...

PHILAMINTE:
Göröggel ? O uram, az semminek sem árt.

TRISSOTIN:
Prózája és a verse, mínd bámulatba hajt
És egy párat, ha tetszik, be fog mutatni majd,

VADIUS:
Nem. Törtetök hibája, s művemmel én soha
Nem voltam társaságok unalmas zsarnoka.
Ezek hálószobájában, sétányon és berekben
Elernyedt versüket olvassák ernyedetlen.
Érzésem sugallja, mít őszintén kimondok:
A tömjénért esengő szerzök mind bolondok.
Akárki érkezik, rögtön fülönragadják
S a virrasztásaik martiriává avatják,
Nem látják nálam ezt az őrült elszántságot,
E tárgyban én egy nagy görög nyomában járok
Ki egy komoly szabályt hozott e rossz szokásra:
Tilos a törtetés, művek felolvasása.
Im néhány versikém, - ifjú szerelmeseknek
Szeretném tudni. hogy róluk mint vélekednek.

TRISSOTIN:
Egy verse többet ér, mint száz mít más farag.

VADIUS:
Önnél a gráciák és Vénus játszanak.

TRISSOTIN:
Ön nagyszerűen ért a szép szóválasztáshoz.

VADIUS:
Önnél gyakorta vendég az Ethosz és a Páthosz.

TRISSOTIN:
Az Eclogáknak ön felkent királya rég,
Theokritnak se volt különb irályá még.

VADIUS:
Odái hangja báljos, dallammal van tele.
Elbújhat ön mögött Horae, a meetere.

TRISSOTIN:
Kis daloeskáinál epedőbb semmi sincs.

VADIUS:
Az ön szonett je mind páratlan drága kincs.

TRISSOTIN:
Minden rondéja bájos. Édesebb mint a méz.

VADIUS:
Elmésebb madrigált eddig nem írt le kéz.

. TRISSOTIN:
Legfőképp balladája, mi bámulatba dönt.

VADIUS:
A rímtalányokért imádom szívből önt.

TRISSOTIN:
Ideje hogy hazánk értékét felfedezze.

VADIUS:
Bár századunk az észnek igazságot szerezne.

TRISSOTIN:
Az utcán színarany hintóban járna, kelne.

368



VADIUS:
Önnek a nagyközönség szobrokat emelne.
Hm, itt egy ballada, és érdekelne engem
Hogy ön ...

TRISSOTIN:
Hallott-e már egy szonettröl, amelyben

Uránie hercegnőről van szó, kit láz epeszt.
VADIUS:

Felolvasták előttem egy társaságban ezt.
TRISSOTIN:

Szerzőjét ismeri?
VADIUS:

Nem én, de kénytelen
Vagyok bevallani, - a vers értéktelen.

TRISSOTIN:
De többen úgy találták, csodálatos darab.

VADIUS:
Attól még pontotlan olyan silány marad.
Hallotta volna csak! Igazat adna nékem.

TRISSOTIN:
Már mondtam önnek egyszer, hogy más a véleményem.
Hasonló szép szonettet nem ír akárki meg!

VADIUS:
Ég óvjon tőle, hogy én írjak egy ilyet.

TRISSOTIN:
Állítom, hogy szonett még nem volt különb, nagyobb.
Annál is inkább, mert - szerzője én vagyok.

VADIUS:
Ön?

TRISSOTIN:
Én.

VADIUS:
Magam sem értem, hogy történhetett meg ...

TRISSOTIN:
Hát egyszerűen úgy, hogy nem tetszett kegyednek.

VADIUS:
Csak két oka lehet. Vagy én törödtem mással,
Vagy a felolvasó adott eIll hibásan.
Hagyjuk ezt. Térjünk végre a balladámra át.

TRISSOTIN:
Laposnak tartom én a ballada műíaját.

Már régen níncs divatban, penészszagot lehel.
VADIUS:

A ballada szerintem sok embert érdekel.
TRISSOTIN:

Attól nekem lehet még épp oly visszatetsző.

VADIUS:
Ettől rosszabb viszont egy szemernvit se lesz ő.

TRISSOTIN:
Pedáns akarnakok, kik ettől tűzbejönnek.

VADIUS:
Akkor nem értem, hogy mért nem tetszik önnek.

TRISSOTIN:
Jellemét ostobán fogja rá másra itt.

VADIUS:
Pimaszul sózza rám saját vonásait.

TRISSOTIN:
Menjen papírkukac, fapofájú zsivány

VADIUS:
Menjen kontárkodó, bolond kínrímcsiszár.
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TRISSOTIN:
Ponyvahős, plagizátor, hatszoros senki, semmi.

VADIUS:
Menjen szolga,·

PHILAMINTE:
Urak, mit óhajtanak tenni?

TRISSOTIN:
Menj csak szemérmetlen. minden sorod kilop tad
Add vissza a görög s a latin autoroknak,

VADIUS:
Szegény Horáciust egészen tönkretetted.
Menj a Parnasszusra, s illendőn kövesd meg.

TRISSOTIN:
A könyved megbukott, mert kutyának se tetszik.

VADIUS:
Szegény könyvkiadód ingyenkórházba fekszik.

TRISSOTIN:
Dicsfényemet hiába tépézod, bírja az.

VADIUS:
Menj, hallgasd meg a szatírák szerzőjét, pimasz.

TRISSOTIN:
Csak hallgasd meg te is.

VADIUS:
Meghallgatom, de rólam

Fínomabban beszél és tisztelettudóan.
Éppen csak úgy futólag, egész mellékesen
Említi ő a többi szerzők között nevem.
De versében tenéked egy perc nyugtot se hagy.
A legdédelgetettebb céltáblája vagy.

TRISSOTIN:
Ez épp azért van így, mert jobban tisztel engem
S te nem vagy más neki, csak jött-merit senki ember
Ahhoz, hogy porbasujtson, már egy csapás elég,
És nem becsül meg úgy, hogy kettőt rúgjon beléd
De mint nemes lovagra, folyton félve tőlem

Úgy támad rám az úr, megkettőzött erővel
De éppen az, hogy így csapást-csapásra Ad
Mutatja, hogy nem érzi még győztesnek magát.

VADIUS:
A férfias tollamnak még dolga lesz veled.

TRISSOTIN:
Enyém majd megmutatja, ki volt a meetered.

VADIUS:
Latinban, görögben, prózában, versben váglak.

TRISSOTIN: .
Megállj, a megszokott helyen majd megtalállak.

Várkonyi Zoltán és Major TamáS fordítása
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