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Egy Augier*fordltásimk.

(Nemes és Polgár — Le Gendre de M. Poirier — .'ordította Feleki Miklós, 
Pfeiffer: Nemzeti Színház könyvtára 43. füzet.)

Hevenyészett, kontár munkával árthatnak legtöbbet a fordítók az 
irodalomnak. A mihez úgy fognak, az rendesen el van temetve s idő 
kell, míg valaki ismét feltámasztja, fáradságára méltatja és — a mi fő
— kiadót foghat magának.

E sorok írója legjobb igyekezete szerint ültette át Augiernek Le 
(Jetidre de M. Poirier czímű comédie-jét, s midőn munkájával nyilvános
ság elé kíván lépni, kötelessége bebizonyítani, hogy nem végzett hiába
való dolgot. Más szóval, hogy az illető mű jelenlegi fordítása elég sokat 
hagy fent arra, hogy valaki újra hozzá fogni, azt a munkát még egyszer 
elvégezni okadatoltnak tarthassa.

Ám szóljanak a tények: egy kis táblázatos kimutatással szol
gálunk.

Kihagyások. I. felv. 4. jel. tíz tagú párbeszéd maradt ki, Poirier és 
Verdelet közt.

H. felv. 2. jel. az uzsorásokról folyó párbeszéd erősen meghú
zogatva.

HI. felv. 2. jel. Poirier sGastonpárbeszédének eleje meghúzogatva.
« « 3. jel. • « « « vége szintén.

IV. felv. 5. jel. Poirier közbeszólásai kihagyva.
Rövidítések lépten-nyomon. Az I. felv. 2. jel. Gaston, Pontgri- 

maudra vonatkozó szavai Augier hosszú tirádájának elejéről s végéről 
csippentvék egybe. A párbeszédek egyáltalán toldvák-foldvák; kihagy - 
vák a leglényegesebb mondatok, mitől az egésznek értelme függ; a hol 
egy kis nehézség fordúl elő, pl. szójáték, ott akár hosszabb kihagyások 
árán és könnyű szerrel teszi túl magát a fordító.

Szóval: nem fordítás ez, mintsem regisseuri önkénynyel meghú 
zogatott súgókönyv; s itt-ott oly hatással van is az emberre, akár az 
improvizáló színész. — Mily kevéssé érdemli meg fordító, hogy idézetek
kel támogassuk állításainkat, — bár anyagunkat gondosan egybehal
mozva mellőzük, legcsattanósabban bizonyíthatják a

Félreértések. Ezek száma légió. Bármily mulatságosok is, csak 
válogatva adunk belőlük.

1.2. (roston: Farsangon csak nem Ah 9a ! íjuoique en carneval, tu ne
fogsz mindig e hősi öltönyben comptes pás rester déguisé en
járni ? héros ?
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I. 3. VerdeUt: Kétszínű.
I. 4. Verdéiét: Hisz magunkra 

▼agyunk:

I. 4. Verd.: Az ördögbe, te még 
vöd erényeit fognád rám !

P o ir ie r : Három hónap óta ól itt 
mint kappan a pástétomban ( coq á 
la patej.

Verd.: Értem, ki akartad hiz
lalni a sípot, mielőtt fütyülnél 
rajta.

Az utóbbiak nem félreértések 
érthetők.

U. o. P o ir ie r, lányához : Ha egy 
este szépen körülvennéd (férjed) 
hajadat hátra bontóira:

U. o. u. az : Ez gyávaság: 
AnUnnette: Azon gyűlölete, me

lyet a rosszak, gyávák és szemtele
nek iránt érez

I. 6. P o ir ie r : Hagyd el csak, —  
az nevet legjobban, ki utoljára nevet.

n . 1 . Gaston : Tán történetből en
gem akar kitiltani ?

P o ir ie r : Nem találja, hogy a tét
lenség nagyon unalmas a fiatal há
zaséletben ?

Antoinette: Az unalom megöli
önt!

Természetesen, így aztán nem
kája.

n. 2. P o ir ie r : lg}' hát erényeink 
nevet változtatnak, mihelyt hasz
nálni akarj azokat.

U. o. Gaston: Ön igen eszélye- 
sen teszi, ha megbecsüli e bandi
tákat . . .

Impertinent.
Nous sommes solidaires, [a for

dító tán solitaires-1 olvasott s azt 
vélte úgy fordíthatónak].

Diantre I tu te rettrape sur mai 
des familiarités de tón gendre. 
[azaz: vejed kedélyeskedéseiért 
engem lakoltatsz.]

Je comprends! tu as voulu 
graisser la girouette avant de souf- 
fler Já-dessus.

ugyan, de egyenesen még kevésbbé 

tout en déroulant les cheveux.

C«t imbécile!
són dédain des mesijuineries de la vie.

I I  faut étre coulant en afaires.

Voudriez-vousme fairé interdire 
(gyámság alá helyeztetni) pár ha- 
sard ?

Augier funeste-et mond.

Ne craignes-vous que 1* ennuie 
ne vous gagne ?

igen érthető a férj udvarias repli-

Ainsi nos vertus changent de 
nőm quand vous (t. i. nemesek) vou- 
lez bien les pratiquer ?

Ah vous serez bien fin, si vous 
faites lacher prise a ces bandita.
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P o ir ie r : Majd egy kis komédiát 
játszatok velük.

HE. 3. Gaston : Szegény Poirier! 
sajnálom, minden jó kedvét el
rontja, hogy adósságaimat fizetni kell.

III. 5. j. Antoinette: Én is ellene 
szóltam :

U. o. u. az: Pedig ha tudná, 
minő tiszteletreméltó indokból tet
tem ezt!

Gaston: (Hektorról) különcz íz 
lésű ( s ezzel S. nejének bókol! ! ! )

Gaston: A pásztori vers tökéletes.

II. 5. Cogne: Úgy látszik e sze
gény ember kissé becsípett (! ! f)

Salamon: «Úgy kell, ez megta
nítja őt*, mondá ö.

II. G. Antoinette: Hová repült 
most e sóhaj ?

III. 2. Po irie r : Nem fog engem 
elménczkedései czéltáblájául hasz
nálni. E n  arra már hissé koros va

gyok.
P o in e r: Én nem követelem, hogy 

nemes embernek tartsanak. Isten
nek hála, nem tettem érte semmit.

Gaston : Nem tett érte semmit '!

U. az u. o .: De az ördögbe ön 
nem tartozik az adófizetők első osz
tályába, a kik . . . [ nincstöbb /]

P o in e r : Nekem három millióm 
van a bankna7, csak egy szó Öntől, 
rögtön földbirtokba fektetem.

P o ir ie r : Ah megint csúfolódik:
III. 5. A n t.: Hát ki ellenében 

kell férjemet védelmezni /
U. az u. o .: E  nő egyet ért fér- 

em.tnel.

Je vois. leur jouer une petite co- 
médie.

Pauvre M. P., j ’en suis fáché 
pour lui . . .  cette révélation lu i gáté 
tout le plaisir qu i l  se faisait de payer 
mes dettes.

Je vous ai froissé.

Croyez bien que si j'avais su á 
quel sentiment respectable je me 
heurtais . . .

Hector est difficile.

Le m ad rigai (értsd : ötlet) est 
joli.

Oui, oui, il páráit que vous lui en 
faitesvoirdegrises á cepaurre homme.

C'est bien fait, 9a lui apprendra.

A quoi pensez-vous en souHant ■

. . . Je suis les de vous servir de 
plastron.

Je n’ai aucune prétention k la 
gentilhommerie. Dieu mer9Í, je  
nen fa is pás assez de cas pour cela.

Gaston: Vous nen faítes pás de 
cas ?

Mais voilá. le diable! vous ne 
faítes partié d’aucune catégorie. . . 
vous n’étes pás encore de VInstitut.

J’ai k la banque 3 millions qui 
n’attendent qu’un mot de vous 
pour s ’abattre sur de bonnes terres.

Je suis joué [=  Megfogott!]
Contre qui donc ai-je á me dé- 

fendre ?
Elle se sera croisée avec Gaston (t. 

i. a levél, melyet G-nak barátja el
vinni készül).
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IX az u. o .: O engem csak egy 
órája ismer s így haragját nem érez
teti telem

IV. 1. P o ir ie r : (Verdeletről) Ne
ked nincs máé vágyad mint e sze
gény gyermeket kényeztetni, sze
retni.

3. Gaston: A harcz kedvezni .szo
kott a merészeknek.

IV. 5. Antónia: Az övé (t. i. 
anyád szíve) az enyém, Gaston.

Gaston (heveskedés) Melynek kö
vetkezményeit megérdemelhetted volna. 

Gaston. A partir d'aujourd'hűi:

11 ne me connait que depuis une 
heure ! Ce n ’est pás á moi qu’i l  a 
senti le besoin de raconter sa colere 
t. i. hanem kedveséhez ment).

. . . són bonhomme de pere (tehát 
P. saját maga) qui n’aura plus 
d’autre ambition que de l’aimer el 
de la dorloter.

La guerre a d’heureux hasards 
(t. i. «Kegyedre asszonyom, ki al
kalmasint megözvegyül*, mondja 
a hadseregbe távozó töredelmes 
férj. Tehát a magyar fordítás itt is 
gallimathias).

Celui (le cceur) de la mienne 
(mére), monsieur!

(Un moment de vivacité) Oui, de 
ma part.

A helyett, hogy elutaznám.

E példák után a kritikus bátran leteheti a tollat; amazok beszél
nek helyette. H. Gy.

— Philologische Wochenschrift czím alatt 1881. október elsejétől 
kezdve Berlinben a Calvary ezég kiadásában Hirschfelder Vilmos szer
kesztése alatt új classica-philologiai heti folyóirat jelen meg, melynek ép 
úgy mint az általunk már ismertetett «Philologische Rundschau »-nak 
ezélj a a szakközönséget a philologiai kutatás eredményeivel lehető leg
gyorsabban megismertetni. A Wochenschriftnek a Rundschau fölött 
azonban az a nagy előnye van, hogy nemcsak könyvbirálatokat és ismer
tetéseket tartalmaz, hanem jelentéseket is tudós társaságok üléseiről, 
személyi hireket, leveleket újabb fölfedezésekről stb. Azonkivül forma- 
tumja is nagyobb, és előfizetés? ára mindössze csak négy márkával több 
(24 márka évenkint). Bennünket magyarokat kivált azért érdekel, mert 
az egyedüli külföldi folyóirat, mely a magyar philologiai jelenségeket 
behatóan ismerteti. Dr. Ábel Jenő tollából, ki a Bursian-féle Jahres- 
berichteben is referense idevágóirodalmunknak, már isBászel Thukydi- 
deséről, egyetemi könyvtárunk kéziratainak jegyzékéről, Kont Lessing- 
jéről, Mészárosnak (Horatius epistoláinak idő és sorrendje* czímű 
értekezéséről és a Fraknói által kiadott olasz követjelentésekről hozott 
ismertetéseket, közlönyünk tavali évfolyamának clasBica philologiai tar
talmú czikkeiből pedig hasábokra terjedő magvas kivonatokat. Ajánljuk
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a Wochmtchrift-et mindazok figyelmébe, kik a külföldi szakirodalom 
iránt érdeklődnek.

— Sallustius Crispusnak szobrot akarnak emelni szülővárosá
ban, Amiternumban, a mostani Aquila degli Abruzzi-ben. Az ügyet egy 
bizottság vette kezébe, melynek elnöke Vannucci senator, kiválóbb 
tagjai: Bonghi, Crispi és De Sanctis volt olasz miniszterek, Bninn, de 
Gubernatis, Gregorovias, Victor Hugó, Mignet, Max Müller, Overbeck, 
Jules Simon, Heinrich von Sybel, Vallauri, Pauler Gyula stb. A mint 
e bizottságnak lelkes felszólításában olvassuk, nem csak pénzbeli ado
mányokat, hanem Sallustiusra vonatkozó munkákat, monographiákat, 
érmeket stb. is szívesen elfogadnak. Az adományok vagy Dr. Pauler 
Gyűld-hoz (Budapest I. Országos levéltár) vagy egyenesen a Comüato 
Esecutivo per ű Monumento a Cajo Ctispo Sallustio-hez (Aquila degli 
Abruzzi) küldendők. Meg vagyunk győződve, hogy a Catilina és Juyurtha 
halhatatlan történetírójának nevében nem hiában appellált a bizottság 
a modern nemzedéknek a classicus ókor nagy alakjai iránt való lelke
sedéséhez. — E «Közlöny» szerkesztői is szívesen fogadnak el adomá
nyokat, melyeket nyilványosan nyugtázni s rendeltetésök helyére jut
tatni fognak.

— Budapesti Philologiai Társaság. A múlt füzetünkben közzé
tett névsor kinyomatása óta, beküldték tagdijokat:

1881-re: Dr. Ballagi Mór, Budapest. — Dr. Brassai Sámuel, 
Kolozsvár. — Géresi Kálmán, Debreczen. — Hellebrant Árpád, Buda
pest. — Jeszenák Ráfael, Losoncz. — Dr. Margalits Ede, Zombor. — 
Markusovszky Sámuel, Pozsony. — Dr. Pecz Vilmos, Budapest. — 
Dr. Simon József SM Zombor. — Szombathy István, Kecskemét. — 
Szunter Nándor, Arad. — Dr. Tárkányi Béla, Budapest. — Varga 
Emil, Szolnok.

1882>re: Balási Ferencz, Nagy-Szeben. — Dr. Boross Gábor, 
Nagy-Enyed. — Budaváry József, Nyitra. — Gyomlay Gyula, Buda
pest. — Helielein Károly, Szatmár. — Káposztássy Jusztinián, Eger. — 
Petrovich Ferencz, Nagyvárad. — Dr. Pozder Károly, Losoncz. — 
Reitmann Ferencz, Budapest. — Román Sándor, Budapest. — Székely 
Ferencz, Nagy-Enyed. — Sterba János, Sopron. — Dr. Szamosi János, 
Kolozsvár. — Várkonyi Endre, Vácz. — Veress Ignácz, Nagy-Szeben.

Az oklevél diját megfizették: dr. Szamosi János, Kolozsvár 
(tévedésből kimaradt). — Gyomlay Gyula, Budapest.
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