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zépkori tárgyú és szellemű elbeszé-
lése keltett feltűnést. 

Ő, a régi nyelvnek egyik legala-
posabb ismerője, irodalmi nyelvünk 
fejlődéstörténetének hivatott búvá-
ra, nyelvészeti készültségét itt meg-
kapóan szugesztiv hatású stílusmű-
vészetre tudta átváltani. 

Tolsztoj iránt érzett érdeklődése 
a fordítói pályára vitte. Tolsztojból 
több novellán kívül az Ifjúságom re-
gényét és az Élő holttest c. drámát 
ültette át. Fordított még néhány el-
beszélést Puskinból és Gogolyból. 
De munkásságát eddig túlnyomóan 
Dosztojevszkijnek szentelte. Doszto-
jevszkij-sorozatában helyet foglal-
nak : Szegény emberek, Az örök férj, 
Sztjepancsikovo és lakosai, Siheder, 
A kétéltű Goldjadkin stb. 

* 

Tolsztoj és Dosztojevszkij után a 
mult év második felében Turgenyev 
került sorra. Tőle eddig mégcsak az 
Aszja és a Zsebóra c. novellákat for-
dította évekkel ezelőtt. Napkelte előtt 
címen Turgenyev fiatalkori regé-
nyét a Dante-féle Halhatatlan 
Könyvek között jelentette meg. Ez a 
Turgenyev-regény a változatosság, 
sőt az újság ingerével hat közönsé-
günkre, amely hosszú éveken át Tol-
sztojnak, majd különösen Doszto-
jevszkijnek hódolt. Trócsányinak 
becsületére válik, hogy nem alkal-
mazkodott az irodalmi kereslet dik-
tandójához, hanem az orosz regény-
nek a közérdeklődés előterében álló 
képviselői mellett szóhoz juttatta 
annak atyamesterét is. Amint a for-
dítás elé írt kitűnő tanulmányában 
vallja, az ő számára lelki üdülés 
volt a Napkelte előtt átültetése. De 
mi, olvasók, szintén hálásak lehe-
tünk neki azért, hogy felszakítja azt 
a zsibbasztó, fojtó ködöt, amely Tol-
sztojnál és Dosztojevszkijnél megüli 
az orosz életet. Az orosz léleknek 
olyan oldalát fordítja felénk, ahol 
a szürkeségből, a borúból legalább 
itt-ott a bájnak, a kedélynek a su-
garai is kicsillannak, ahol a sors 
csak azután teszi martalékává az 
embert, miután megengedte neki, 
hogy boldognak képzelje magát az 
ifjúi remények és a szerelem fény-
játékában. A Napkelte előtt nem 
Turgenyev társadalmi irányzatú re-
gényei közül való, amelyekkel ott-
hon legnagyobb sikereit aratta. Eb-
ben nem az orosz nihilista forradal-

márok vagy pánszláv agitátorok 
vonulnak fel előttünk, hanem olyan 
emberek, akiknek a gondolat- és 
érzésvilágával magunk is szuggesz-
tiv közvetlenséggel azonosulhatunk, 
akiknek a sors fordulatain keresztül 
a végzet velünk is érezteti hatalmát. 
A Napkelte előtt főalakja, Jelena, 
ez a fiatal leány, aki teljes tudatos-
sággal és szándékossággal áldozza 
fel magát szerelmének, nemcsak Tur-
genyevnek egyik legmegragadóbb 
alkotása, hanem Trócsányi szerint a 
nő megdicsőülésének örök kifejezé-
seként méltán állítható Antigoné, 
Julia és Gretchen mellé. 

Ma egy oroszból fordított könyv 
címlapján a legjobb ajánlás Tró-
csányi Zoltán neve. Orosz fordítási 
irodalmunk valóban ő vele jutott el 
delelőjére, sőt általában az egész 
újabb magyar szépprózai fordítás-
ban igen számottevő szerepet ját-
szik. 

Tudományos multja kezesség ar-
ról, hogy nem elnagyolt vásári mun-
kát kapunk, hanem az eredetinek a 
legapróbb részletekig pontcs ma-
gyar megfelelőjét. Azonkívül az ő 
fordítói munkáján éreznünk lehet, 
hogy nem kényszerfeladatok erő-
szakolt végrehajtásával állunk 
szemben. Neki a fordítás — úgy-
látszik — szívesen óhajtott alkalom 
a művészi átélésre, alkalom arra, 
hogy egyidőre teljesen felszívódjék 
az átültetett író világába, hogy 
maga is Tolsztoj- vagy Doszto-
jevszkij-hőssé alakuljon. Ez magya-
rázza meg kifejezésbeli alkalmaz-
kodó képességét; azt, hogy a külön-
böző, még oly sajátságos felfogások 
vagy hangulatok skáláját nyomon 
bírja követni stílusával. 

Pais Dezső. 

Magyar szavak története. (Horger 
Antal könyve.) A nagyközönség ér-
deklődése nyelvtudományi kérdések 
iránt nem mondható „mély"-nek. 
Némileg foglalkoztatja még a nyelv-
nek külső jelekben való megrögzí-
tése, a helyesírás, és nincs hét, hogy 
két-három levél ne érkeznék a M. T. 
Akadémiához azzal a kéréssel: hogy 
írják ezt vagy amazt. (A M. T. Aka-
démia minden levélre lelkiismerete-
sen felel is.) Ritkábbak már a nyelv-
helyességi kérdések, melyek egy-egy 
szó, kifejezés, szerkezet jó vagy 
rossz voltáról kérnek felvilágosí-
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tást. Ebben különben hihetetlen 
nemtörődömséget mutat közönsé-
günk; valamely német, francia vagy 
angol kocsintás valóságos felhábo-
rodást idéz fel, s rögtön „művelet-
lenséget", „Balkánt", mit, emleget-
nek; de a magyarban elkövetett 
szarvashiba fölött észrevétlenül el-
siklanak. Itt-ott vetődik fel egy kér-
dés valamely szónak, kifejezésnek 
származása iránt: „honnan ered?" 
Pedig ez már valóban nyelvtudo-
mányi kérdés s a nyelv életének, 
történetének belső szentélyébe vezet. 
A szófejtés (etymológia) már nem 
puszta játék, melyről a csípősnyelvű 
Voltaire azt mondotta, hogy „benne 
a mássalhangzók keveset, a magán-
hangzók pedig semmit sem érnek", 
hanem komoly tudomány, mely a 
szavak útján a nemzet történetének 
sok rejtett zugába világít, mely fel-
deríti a magyarság érintkezését 
másnyelvű népekkel, szétválasztja 
az egymásután következő művelő-
dési rétegeket, melyeknek szavai, 
mint a geológiai rétegekét a vezér-
kagylók, a művelődés áramlatainak 
korát, idejét pontosan meghatároz-
zák. A mai etymologusnak nemcsak 
tökéletes fonetikusnak kell lennie, 
azaz ösmernie minden hangnak kép-
zésmódját, viszonyát a többihez, 
változásait a nyelv történetének 
folyamán; hanem jártasnak kell 
lennie a történettudományban, a 
művelődéstörténetben, minden ter-
mészettudományban, néprajzban és 
néplélektanban — szinte minden-
tudónak kell lennie, hogy egy-egy 
szónak minden titkába belehatol-
hasson és kivallathassa multjáról. 
A szófejtés ezért nemcsak a szak-
tudósra nézve fontos, hanem a nagy-
közönséget is nagyon érdekelheti és 
sok váratlan meglepetéssel szolgál. 

Vagy nem meglepő-e hölgyeinkre 
nézve, hogy a hölgy szó eredetileg 
fehér menyét-et, hermelin-t jelen-
tett, miből hajdan a királynék pa-
lástja készült, a mai „nyomorúság''-
ban pedig mint „belépő" egy hölgy 
válláról sem hiányozhatik? Vagy 
nem furcsa-e, hogy annak a lapos 
főzőedénynek lábas a neve, holott 
lába nincs; de valamikor volt, mi-
kor a nyitott tűzhelyen a parázsra 
állították? Ott a krumpli, mely mint 
mindennapi étel német köntösben 
áll asztalunkon, de rögtön francia-
olasz burgonyává lesz, ha a Panno-
niában tálalják. 

A szófejtés kideríti a feleség, hit-
ves és férj származásának titkát; 
megmondja, hogy az aggastyán szó-
nak nincs köze az agg-hoz, hanem 
Ágoston származéka, hogy a kaján 
a bibliai Kain utóda; hogy a szivar 
szót Vörösmarty csinálta (készített 
is szivart, de az Deák Ferencnek 
nem ízlett, valamint házi pezsgője 
sem); hogy a viganó egy szép tán-
cosnő nevét őrzi stb. stb. Nyelvünk 
valamennyi szavának eredetét a 
nagy Etymologiai Szótárnak volna 
hivatása megmagyarázni, de ez a 
hetedik füzettel megakadt s az 
Akadémiának nincs módjában a 
kész kéziratot kinyomatni. (Finn 
testvéreink részvénytársaságot ala-
kítottak szótáruk kiadására.) Addig 
is, míg annak nyomtatása lehetővé 
lesz, Horger Antal a biztos szófej-
tések közül vagy ezret egy cso-
korba kötött s élvezetes előadásban 
felajánlotta közönségünknek. A 
szerző félszemmel a tanuló-ifjúság-
ra is nézett s ezért fejtegetései né-
mely helyen közel járnak a szak-
szerűséghez, de ez nem riasztja 
vissza a valóban művelt és műveltté 
válni akaró embert attól, hogy 
nyelvének multjával, tehát nemzeti 
léte multjának egy ágával meg ne 
ismerkedhessék, kivált ha a „hasz-
nos" a „szellemessel" karöltve jár, 
mint Horger Antal könyvében. 

Tolnai Vilmos. 

„Modern klasszicizmus" a legújabb 
francia irodalomban. (René Lalou 
könyve.) Az elmúlt esztendőben a 
francia könyvpiacon egy minden 
rövidsége ellenére is. gazdag tar-
talmú kézikönyv jelent meg, mely a 
közelmúlt és a jelen irodalmát mu-
tatta be. René Lalou-nak ez a könyve 
néhány ítélete miatt itt-ott igen éles 
tiltakozást hívott ki maga ellen, de 
életerejét és a jelen törekvéseivel 
való szerves kapcsolatát semmisem 
mutatja jobban, mint az, hogy ma 
már második és terjedelmesebb ki-
adásban segíti elő a modern fran-
cia irodalmi törekvések megismeré-
sét. Ez a sok önállósággal megírt 
kis irodalomtörténet azonban nem-
csak egyszerű és lehetőleg pontos 
számadás akart lenni az újabb iro-
dalom megnyilvánulásairól, hanem 
— amint ez a még élő írókhoz tapadó 
irodalomtörténeti összefoglalások ál-
landó sajátsága — dokumentálni is 
törekedett a jelen irodalmi életének 
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