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HAZAI IRODALOM.

Adalék a lélek életrendjéhez. Irta B. Feuchtersleben Ernő. Németből for
dította Dr. Klekner Alajos. Budapest, 1882.

Gyulai «Olcsó könyvtárában* jelent meg e fordítás, abban a jeles 
vállalatban, melynek a bel- és külföldi irodalom több mint más félszáz 
remek, vagy legalább egy és más tekintetben érdekes termékét köszöni 
már is a magyar olvasó közönségnek az a része, mely a pénzt is nagyon 
meg szokta olvasni, mielőtt egy könyvre kiadná. Magyarán kimondom : 
a többség. — Milyen szolgálatot tesz Gyulai e vállalattal a közművelődés
nek, fölösleges volna itt fejtegetnem. Vessünk egy tekintetet e kis füze
tek lajstromára s meg kell vallanunk, hogy ebben a keretben szerencsé
sebb választással bajosan lehetne összeállítani ennyiféle érdeklődést 
kielégítő olvasmányanyagot, mely a magasabb színvonalon megmara
dás és a népszerűesség egymásnak ellenmondani látszó föltételeit ily 
tapintattal egyesítené magában.

Talál itt magának valót, ki a hazai irodalom legújabb termékei 
iránt érdeklődik ép úgy, mint a vidéki irodalom-tanár, kinek nincs 
alkalma régibb irodalmunk termékeit könyvtárakban fölkutatni; megta
lálja szükségletét, ki a nálunk kevésbbé elterjedt idegen nyelvek meg- 
tanúlására időt s fáradságot nem vehet magának, de az illető irodalmak 
egy-egy jelesebb termékét jó fordításban a műkedvelő hálás köszöneté
vel fogadja, — s végre gondoskodva van azokról is, kik a német irók 
alkotásait nem képesek eredetiben élvezni, vagy különböző okoknál 
fogva legalább is örömestebb olvassák a magyar fordítást eredetijénél.

Feuchtersleben czímbeli művének felvétele a sorozatba újabb iga
zolása az tOlcsó könyvtár* iránya felől táplált jó véleményünknek. — 
A magyar nem kedvelője az elvont bölcselkedésnek, a nemzeti jellemnek 
egyik legtypikusabb kifejezője, Petőfi, szerint legbölcsebb, ki soha sem 
bölcselkedik, s ez a könnyedén odavetettnek látszó paradox hű kifeje
zője a magyar ember gondolkodása módjának. Nálunk bajosan lehetne 
az olcsó könyvek közönségének Kantot adni olvasmányúl, mint teszi a 
hasonló irányú német «Universal-Bibliothek*, s Gyulai ezt nagyon 
helyesen vette számításba, midőn a bölcselet köréből ép olyan műveket 
vett fel vállalatába, melyekben a gondolatot nem rejti el laikus szemek 
elől a czéhbeli kifejezések «köd előttem, köd utánnamja*. Eddig — 
szorosan véve — három ily mű .van a sorozatban: Lessing Laokoonja, 
Taine egyik alap-vető műve: Az eszmény a művészetben, s Feuchters
leben kérdéses műve. Ha már most nézzük, vajon e művek átültetésé
nek «miként»-je megfelel-e a czélnak, mely végett átfordíttattak nyel
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vünkre, hogy t. i. a bölcsei mi tárgyakról való gondolkodásra a nagyobb 
közönségnél is kedvet ébreszszenek, ítéletünk ez irányban nem lehet oly 
föltétlenül kedvező, mint volt az anyag megválasztására nézve. Laokoon 
fordítása elég lelkiismeretes munka, de annál megrovandóbb a könnyel
műség, melylyel a másik két mű fordítója végezte feladatát. A Taine- 
féle fordítást annak idejében épen e folyóirat méltatta érdeme szerint; 
idézzük ítélőszéke elé a másik vádlottat is s kezdjük meg a tárgyalást, 
kezünkben a «corpus delicti»-vel, az «Olcsó könyvtár* 145. számával.

Üssük fel IV. fejezetét. Nem mintha a fordítás jellemző hibái 
ép itt torlódnának össze legbosszantóbb módon s e körülményt kritikai 
hevem javára ki akarnám zsákmányolni, épen nem. Hanem türelmem e 
fejezetig vitte s csak ide érye szállott meg az emberbaráti gondolat, 
hogy azok számára, kik netalán valaha kísértetbe jönnének, hogy e 
könyvet elolvassák, egy kis kóstolót állítsak össze a zamatossából. 
Lássunk tehát hozzá.

Mindjárt a fejezet elején, a 63. lapon: «akarási erő*, magyarul: 
akarat ereje. U. o. «EJz az erő,. . . .  melynek képzeletet és észt még csak 
mozgásba hoznia kell....*  Ez a német eredetiben így van: «Diese 
Kraft,. . . .  welche Phantasie und Yerstand erst in Bewegang se tz t...»  
(d. i. die Kraft zu Wollen.) Igaz, hogy ezt hasonló szabatos rövidséggel 
visszaadni nem lehet, de így tönkre tenni! S oly nehéz lett volna 
körülírással — a mely néha elkerülhetetlen — kifejezni igazi értelmét ? 
Teszem ilyenformán : «Ez az erő,. . . .  melytől indítva mozdul még csak 
a képzelet s az ész ...» Ugyané mondatban alább: «... ez az, melyre 
az erkölcstanítónak . . . .  hatni törekednie szükséges.* Ezt a tizenhárom 
próbás germanismust már nem is javítom — sérteném vele az olvasót; 
csak annyit, hogy társainak száma a könyvben légió. Menjünk tovább 
egy mondattal: «Itt van Stahlnak mintegy megdicsőűlt lelke, mennyi
ben amaz erő, melyről ez a mély gondolkodó oly sok csodát hirdet, mig 
az csak az ösztön éjjelébe burkolva van, — mint akarat lép az öntudat 
napvilágára.» «Itt van Stahlnak mintegy megdicsőűlt lelke . . .  > Ki ne 
gondolna itt hamarjában hazajáró lélekre ? Aztán «verklárt* sem min
dig «megdicsőűlt*, mint fordítónk, ki másutt is ezzel adja vissza 
(97. 1.), hinni látszik. «Mennyiben amaz erő .. .» Vonatkozó névmások 
előtt fordítónk igen szereti mellőzni a névelőt s rendesen ott, hol elha
gyása által a stil döczögővé válik ; — «mig az csak az ösztön éjjelébe 
burkolva van . . .  * szinte röstelli az ember, hogy egy bölcseleti munka 
fordításának bírálatánál kell a mondattan legelemibb szabályaival fog- 
lalkoznia. Mikor is szűnik meg már időszerűvé lenni a figyelmeztetés, 
hogy kiemelt mondatrész és az állítmány közé más mondattagnak fura- 
kodni nem szabad ? Az egész mondat helyesen így hangzanék: «Itt van 
a Stahl lelke, mintegy átszellemülve, amennyiben az az erő, melyről a
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mély gondolkodó annyi csodát hirdet, még mialatt az ösztön éjjelébe 
van burkolva, — mint akarat lép az öntudat verőfényére.»

Ugyané lapon: «Ha ilyen irt kedélyökben készíteni hozzáértöleg 
tudnának — készíteni akarni tanulnának I* «HozzáértÓleg tudnának...» 
«ver8tánden.» Ez még csak megjárja, bár furcsa, de hiszik e olvasóim 
hogy az «akarni tanulnának* eredetiben «lemen wollten* ? Mert én alig 
hittem volna, ha szemeim meg nem győznek róla. Ott áll szórúl szóra, 
félreérthetetlenül s belőle, mint Heine mondaná, csak a fordítói belátás 
hiányának fölöslege csinálhatta azt, a mivé K. úr nyomorította.

Egy lapról hát leszüreteltünk volna; ha folytatni akarjuk, nem 
kell messze mennünk, csak egyet fordítsunk. Hisz alig van lap a könyv
ben, hol ne akadna megróni való.

64. 1........ hol a képzeleterőt és észt a legújabb művelés örvendez
teti meg...> Sajtóhiba az a legújabb? Mert azoktól is hemzseg a 
könyv ; csak ez idézetet megelőző sorban is «ismertetésére* áll «ismét
lésére* helyett; — de abban az esetben, ha itt «legüdébbet* akart a 
fordító mondani, nem illeti-e meg a szolgai fordítás vádja ? Micsoda 
igaz magyar fordítaná az «üppig» szót «Culturral* kapcsolatban
• üdére* ? Ha ilyen esetben nem mer valaki rokonértelmű szót használni, 
legjobb mondjon egyszer s mindenkorra ellen a fordítói dicsőség csábjá- 
nak, — e téren nem terem számára babér. Az idézett mondat helyesen 
így van : «midőn a képzeleterő és ész a legélénkebb művelésnek örvend.*

Pár sorral alább: «Az ész, melyet bizonyos, előbbi indokok hatá
rozásra bírtak, a következők által más határozatra indíttatik ...» Itt az 
eredetiben határozásról szó sincs, (<Der Verstand, von den ersten 
Oründen bestimmt, wird durch die folgenden vielleicht umgestimmt»); 
hisz az ész épen az akarattal tétetik ellentétes párhuzamba, functióikat 
hát élesen el kell választani egymástól. Mily egyszerű lett volna e mon
datot ilyenformán fordítani: «Az észen, mely az első okoknak enged, a 
következők fordíthatnak egyet...»

Még ez oldalon: Hogy ez akaratot a helyes felé fordítsuk. Sült 
germanismus ebből: «Diese Kraft dem Rechten zuzuwenden ... .»

65.1. -Kötelékek ezek, melyeket------- (a mondat végén :) mente
getjük*:

Alább: «Határozatlanság a lélek boldogtal an küzdelme, mely 
nagyon is könnyen — bénulással végződik*. Lehet, bár nem valószínű, 
hogy K. úr kiadásában sajtóhibából «Kampf* áll a meghúzott szó 
helyén, de hát az ilyen munka fordításánál csak érdemes volna egy újabb 
kiadásba is bele-bele nézni, akkor aztán a «Krampf»-ot nem fordítaná 
az ember «küzdelemnek».

66. 1. «A határozatlanságnak egyik csak nagyon is gyakori 
indoka...» A *csak» germanismus.

PhUologUi Közlöny. VEI. 8. 9.
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U. o. «Ha csakugyan késő van ...» Folyó cselekvés 3-ik szemé
lyében segédige a melléknévi állítmány mellett!

67. 1. «saját javam kedveért* e helyett: «a magam jó voltáért*.
U. o. «a válogatást kirekesztem* németben: «das Wáhlen

abkürze*. Tehát helyesen : «megkurtítom*.
U. o. «társadalmisdf/i kötelezettség.» Kérem így van betűről betűre : 

társadalmisági kötelezettség. Az élvezetért, melyet fordító úr e maga 
nemében páratlan alkotása nekem szerzett, lehetetlen, hogy e helyen 
nyilvános köszönetét ne mondjak.«Társadalmisági!» Szinte látom már, 
hogy e nagy példa követésre csábító ereje hogy hozza napvilágra az 
«irodalmisági, jövödelmiségi, lakodalmi sági* fajta gyöngyszemeket a 
nyelv géniusának kimondhatatlan örömére.

68. 1. «schrieb ein tiefer Kenner* Magyarban természetesen: 
«irta bizonyos mély ismerő *.

Két sorral alább: «Ily megelőző vagy valóban gyógyító kezelés 
alapszik a törvényen: hogy...» Szórend! Szórend ! Helyesen : * Ily 
elhárító vagy valóban gyógyító kezelés azon törvényen alapszik,hogy... *

Alább: «De a meghatározott irányban való odafordúlás. . .»  
(«aber ein Hinwenden nach einer bestimmten Richtung ...»)

69. 1. «Lavater erkölcsi hitszónoklatot tartott...»  Az eredetiben : 
«Lavater hat eine sittliche Predigt geschrieben*. Látni való, hogy K. úr 
nyelvtisztító buzgalmát, melytől egy hajszálnyira nem tágít soha, ez 
egyszer megint helyén kívül alkalmazta. «Sittliche Predigt* egyszerűen 
«erkölcsi predikáczió* s ha emellett marad a fordító, nem kényszerűi 
két sorral alább olyan furcsaságot írni, hogy — «orvosi hitszónoklat» =  
•árztliche Predigt*. De úgy jár, ki a helyett, hogy a nyelv szellemébe 
behatolni igyekeznék s azt törekednék idegen behatástól megóni — a 
paszomántot félti. Ki ne olvasná aztán egy nemével a csöndes káröröm
nek, mikor az e fajta munkákban a reflexiót ^eszméletnek* 72. 1., a 
physiologiát «egészségtannak* u. o., astoicismust«önuralmi bölcsészei
nek* hijják?

Azzal a szándékkal fogtam e fejezet bonczolásához, hogy végig 
megyek rajta, részletesen beszámolva hibáiról; de látom, hogy erőmet 
meghaladó munkára vállalkoztam, aztán «a társadalmisági kötelezett
ség* helyes értelmezése olvasóimmal szemben szintén nem engedi, hogy 
mindenre kiterjeszkedjem. — Álljon tehát itt még pár fogás a javából;
— véleménykeltéere K. úr munkája felől, úgy hiszem, untig elég lesz, 
amit nyújtok.

69. 1. «a kegyes reggeli órákat* — «die holdén Morgenstunden*.
70.1. «volnánk gyermekségünk óta szokásában annak* — «wáren 

wir von Kindheit an gewohnt*.
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71. 1. «mint valamely rosszul hangolt szerv jegy adományát* =  
<als Mitgift eines verstimmten Organismiis.*

72. 1. «a szerencsés pillanat újra egyesítése iránti törekvés* =  
•streben nach Wiedererringung des glückliohen Momentes.* Édes testvére 
-a «Krampf =  küzdelemnek.*

U. o. «melyet senki sem ismer* =  «die fást kein Mensch kennt.*
73.1. «Saját testén heves csúzrohamot győzött le és magára nézve 

«zt mintegy lábai elé vetette bizonyítás útján.* Érti ezt ember fia? 
Az eredetiben így hangzik: tan seinem eigenen Körper einen heftigen 
Oich tan fali überwáltigte, und sioh diesen gleichsam an die Füsse 
herabdemonstrirte.* Persze, ha K. úr meg nem ijed a «demonstrálni* 
igétől, egész szépen, s ami fő, más halandók számára is érthetően for
díthatta volna mondatát ilyenformán : csaját testén heves esúzrohamot 
győzött le és azt mintegy ledemonstrálta lábairól*.

De hagyjuk abba. Olvasóim úgy hiszem meggyőződhettek az 
eddigiekből, hogy K. úr abbeli törekvése, «mikép a szerző valódi gondo
latát értelmesen s könnyen fölfoghatólag* fejezze ki (előszó), távolról 
sem érte el ezélj át s azoknak, «kik dolgozatát olvasás végett kezökbe 
veendik, korán sem fog annyi öröm telt, élvezetes perczet és tanúlságot 
szerezni*, mint a fordító hinni szeretné. Ellenkezőleg a lépten-nyomon 
előfordúló félreértések, kifejezései nehézkessége, germanismusai stb. 
élvezet s tanúlság helyett tisztán bosszúságot szereznek néki, mi tudva
levőleg egyik leghatalmasabb ellensége «a lélek életrendjének*.

Hiába, a fordítás mesterségéhez nem elég, hogy valakinek az 
eredeti «le nem irható gyönyörrel báj ölj a el egész valóját*, ehhez jókora 
adag nyelvérzék, logika és óvatosság legalább is oly mértékben szüksé
ges, mint a jóakarat. Fordítónknál pedig egyik is másik is meglehetős 
gyönge lábon áll. Szóval bármily sokat ígérő is a könyv jeligéje :
• Omnes sitientes venite ad aquas*, ajánlatos nem hallgatni rá. K. úr 
pocsolyává zavarta Feuchtersleben kristálytiszta forrásvizét.

Sajnálatos, hogy Gyulai ily alakban fölvette e művet az «Olcsó 
könyvtárba*.

Zsomboly. B i n d e r  J e n ő .

Kisded szótár. A nyelvünkben lábra kapott magyartalanságoknak és egyéb 
hibás kifejezéseknek betűrendes jegyzéke. (A Nyelvészeti Galanteriák 
Il-ik kiadása). Irta Dr. Vutkovich Sándor'. Pozsony 1882.

Sok tanulságos dolog van e füzetben, melyet mindenkinek ajánl
hatunk, a ki nem nyelvész létére is ismerni akarja a magyaros beszéd 
körül forgó vitás kérdéseket és talán restelli az utánjárást a sok régibb 
és újabb folyóiratban, könyvben meg értekezésben. Vutkovich elég ügye
sen és többnyire értelmesen is igazít útba a magyar nyelv sok veszőfél-
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