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Észrevételek Binder Jenő úrnak Feuchtersleben: «Adalék a lélek 
életrendjéhez» czímű müve általam eszközlött magyar fordítását
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Nézetem szerint az alapos és üdvös eredményre számító bírálat
nak els<5 sorban és mindvégig objectivnek kell lennie. Kimutatni a tárgy 
hiányait, de mindenesetre békét hagyni a személynek. Ellenesetben a 
kritika személyeskedéssé aljasul. Míg a józan bírálat hálás szívvel, — 
az ily bramarbaziró személyeskedés megvetéssel fogadtatik.

S még hagyján! ha a tárgyra nézve mondott bírálat minden 
irányban kiállná a próbát, ha ahhoz szó nem férhetne: akkor a szemé* 
lyes argumentum-félékre nézve is hajlandóbb az ember a kritikus nemes 
hevében kimondani talált erősebb kifejezések mentegetésére; talán arra 
is, hogy azokat igazoltaknak találja! De a jelen esetben!

Különben vegyük sorra a megtámadott csak jelentékenyebb kité
teleket.

Ki fog tűnni, hogy a bíráló úr mindenütt határozottan csak a külső 
héjjal foglalkozik, a nélkül, hogy a magvat érintené. Pedig minden for
dításnál nem annyira az egyes kifejezések a fő, hanem az : vájjon sike
rültre visszaadni a szerző gondolatának velejét, a mű szellemét?

Kifogásolja bíráló úr az akaród erő-féle kitételt. Azt mondja ezt 
•akarat ereje* által kellett volna kifejeznem. ( Die K raft zu  [bíráló sze
rint nagy betűvel JFollen, holott nézetem szerint ez mint ige kis betűvel 
írandó] ivollen.) Erre határozottan állítom : a fenforgó esetben helyesebb 
az akarási erő. Ha Feuchtersleben az akarat erejét és nem az erőt: 
akarni, értette volna, akkor úgy fejezte volna ki m agát: Die Willens- 
kraft, vagy Kraft des Willens, nem pedig die Kraft zu wollen. Megma
radok a mellett is, hogy határozottan jobb a kitétel, mindenesetre jel
lemzőbb : «az erő, melynek képzeletet és észt még csak mozgásba hoznia 
kell*, mint a bíráló által javasolt: «az az erő, melytől indítva mozdul 
meg csak a képzelet és az ész*, mert amott inkább kifejezzük annak az 
erőnek activ lényegét.

Kifogásolja bíráló úr: (Itt van Stahlnak mintegy megdicsőült 
lelke stb.» Javasolja, hogy jobb lett volna: «Itt van Stahlnak lelke 
mintegy átszellemülve stb.* Amott — azt mondja — hajlandó az em
ber hazajáró lélekre gondolni! Hát itt ugyan mit képzeljen és hogyan 
képzelje az olvasó a léleknek, tehát magában véve már szellemnek, 
még további átszellemülését ? Valóban : Eisnm teneatis. . .

Fájdalom! hogy kénytelen vagyok beismerni, mikép a sajtó-hiba 
a műben sok.

Uy sajtó-hiba a (legújabb művelés* e helyett *legbújább művelés*, 
melyre nézve bíráló úr engem itt,  szolgai fordítás vádjával illet, fölvé- 
vén, mikép az a (legújabb* «legüdébb* helyett lön szedve. Egyszersmind 
az *üppig* szót (legélénkebb* kifejezéssel kellett volna javaslata szerint 
visszaadnom. Ugyan nem távolabb áll-e a (legélénkebb* fogalma az 
«üppig* fogalmától, mint — a hol a dolog szelleméből indulva ki s a
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E helyett: «Az ész, melyet bizonyos előbbi indokok határozásra 
bírtak, a következők által talán más határozatra indíttatik*... javasolja 
a bíráló úr ezt: «Az észen, mely az első okoknak enged a következők 
fordítnak egyet*. Hát, kérdem, az okok iránti engedés nem határo
zás-e? Aztán ez utóbbiban nem csempésztetik-e be a mondatba oly 
értelem, mintha, míg az első okoknak az ész csak engedne, a követke
zők már kényszerítőig hatnának, amennyiben az észen fordítnak egyet. 
És miért ne fordíthatnának kettőt, vagy százat ?

A «társadalmisági kötelezettség* a bírálónak nagyon kapóra jött. 
Argumentum és tanács helyett azonban itt már beéri az élczelní akaró 
köszönetnyilvánítással s utal jövő szóképzésre, már előre is bemutatva 
ennek termékeit. Itt kritikájának egész feladatát abba helyezte, hogy 
törekedett pikánssá lenni egy kicsit. Pedig itt is érvényesíthette volna 
tudományát a «Pflicht dér Geselligkeit* visszaadásával. Hadd láttuk- 
volna a medvét!

E mondatban : «Ily megelőző vagy valóban gyógyító kezelés alap* 
szik a törvényen stb.* a szórendet támadja meg. Nézetem és meggyőző
désem szerint alaptalanúl, mert ha e mondatot úgy alkotom, mint 
szerző javasolja, t. i. «Ily megelőző vagy valóban gyógyító kezelés azon 
a törvényen alapszik*' akkora súlyt a kezelésről a törvényre helyezzük át. 
Már pedig nekem azt a kezelést volt szándékom — s azt hiszem a szerző 
szellemében azt kellett — kiemelni, nem pedig a törvényt.

Legszebb azonban, a mit bíráló úr azon bölcsész eljárásának ki- 
/___ .------ , ,ri „ * ^ 1* Vinorv a «fáidalomban rósz nincsen*
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tette. Nem inkább felel-e ez meg a német szövegnek és szellemének: 
•dadurch an seinem eigenen Körper einen heftigen Gichtanfall über- 
wáltigte und sicb diesen gleicbsam an die Fü9se herabdemonstrirte* — 
mint a B. úr által ajánlott eme fordítás : « saját testén heves csúzroha- 
mot győzött le és azt mintegy ledemonstrálta lábairól.* Tehát inch an 
die Füsse herabdemonstrirte, annyi mint ledemonstrálta lábairól. Szinte 
képzeli az ember, hogy az a csúzroham mint ugrándozott, mielőtt a 
bölcsész azt lábairól ledemonstrálta ! Vagy a bölcsész saját lábairól de
monstrálta-e le ? Nem jogosabb-e a kérdés i t t : Érti ezt ember fia ?

Megrój ja még B. úr, hogy • holdé Standén* szerintem kegyes 
órák, pedig a mi derült, üde, nyájas, az mindenesetre kegyes is. Nekem 
tudja be azt is, hogy Organismus: szervezet helyett «**m?*-nek szede
tett stb. stb.

Mellőzöm ezt s a többi megjegyzést is mind. Az eddigi észrevéte
lekkel is, úgy hiszem, eléggé bebizonyítottam, hogy minden dolognak 
két oldala van s bog} könnyebb kifogásolni mint létesíteni.

Egyet mindazonáltal el nem hallgathatok és ez az, hogy tűnjék 
föl bár még oly unicumnak is B. úr előtt, mikép szerintem a moralista 
erkölcsi hitszónoklatot, Lavater orvosi bitszónoklatot tart stb. nem uni- 
cum, mert íme B. úr is a közönségnek még pedig nem átvitt, de a szó 
szoros értelmében kritikai Afíszónoklatot szeretne tartani, intvén, hogy 
ne higyjenek nekem, hanem esküdjenek meg az ő szavai igazságára. 
Tehát mintegy követeli, hogy e részt hitökkel őt szerencséltessék. Él
ezel, személyeskedik velem s tanácsokat osztogat. Pedig eszébe juttat• 
hatná, hogy hát én is idézzek valamit, mikép a Demokritos hírneves 
szerzőjének még epitaphiuma is in t: Nescire et errare humánum est! 
stb. Nem követem e térre. Pedig tekintettel arra a ráfogásra, mintha én 
Feuchtersleben kristálytiszta forrásvizét pocsolyává zavartam volna, 
méltán elmondhatnám legalább csak azt, hogy sokkal alaposabban 
állíthatnám mikép B. úr szerepében a kritika • vízi dalnokává» szegődött 
el e pocsolya mellé.

És befejezésül még egyet, t. i. hogy fájdalom ! hazánkban is ma
holnap lelkiismeretes kritikusok nem — de csakis kottériák és pajtások 
lesznek.1)

Kassa, október hó. Dr. K le k n ek  A lajos.

*) Kötelességünk megjegyezni, hogy ez utolsó szavak Binder J. úr
bírálatára nem vonatkozhatnak. Szerk.


