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zik, hanem teszi azt, amit végzete, 
a férfi rendel mintha nem is külön-
álló lélek volna, hanem a férfinek 
valami szolgai függvénye. De azért 
rokonszenves előttünk ez a szeren-
csétlen teremtés, aki az önző férfiak 
áldozata s akinek végül a boldogság 
helyett az elhagyatottság lesz osz-
tályrésze. A férfi, akiért mindenét 
föláldozta, csak annyira méltatja, 
hogy regényt ír az életéből, amivel 
pénzt keres. 

Nem nagyigényű az író, nem va-
lami nagyszabású a munkája, de 
egyszerű, természetes előadásával 
megnyeri az olvasót s úgy vesszük 
a szavát, mintha csak a valóságos 
életet pergetné le előttünk. 

Megyeri József. 

Farkas Gyula: A tábortűz üzen. 
(Elbeszélések. Cserkészkönyvtár. — 
Voggenreiter, magyar osztály, Ber-
lin.) Az összefoglaló cím e cserkész-
novellák lényegét fejezi ki. Fekete-
vizű tavak mentén a német cserké-
szek tábortüze magyar fiairól mesél 
az idegenbe szakadt parancsnoknak. 
Amint „elveszett szemekkel belebá-
mul a tűzbe", megjelennek előtte a 
régen látott és soha nem látott ked-
ves arcok: a magyar cserkészek. Ar-
cukon a jövő diadalmas hite, hom-
lokukon az erdők tiszta csókja, és 
szívükben testvéri szeretet. Így üzen 
a messzi haza. Elevenül a sok drága 
emlék, majd szárnyra kél, hogy to-
vább vigye az üzenetet az elszakadt 
testvéreknek: van remény, van re-
mény . . . 

Ez az attitude sajátosan jellemző 
Farkas írói egyéniségére. A faji és 
érzésbeli hovátartozás eleven tudata, 
erkölcsi emelkedettség, önmagába 
tekintő és hallgatóira figyelő szub-
jektivizmus a gyökerei ennek. Alak-
jaival „egy közös faj, szép, szomorú 
faj törzséről szakadt" ő is, s benne 
is, mint azokban, mindig és minde-
nütt él az együvétartozás gondolata 
és egy eszmei közösség érzése, mely 
a vérséginél is erősebb testvériség-
gel a cserkészekhez és cserkészethez 
kapcsolja. Ideálizmusa lelkialkatá-
nak és mély életismeretének egy-
formán gyümölcse. Nem „hősies ha-
zugság" ez nála, mely „az élet nyo-
morúságaitól és a lélek gyöngesé-
geitől való gyáva elfordulásból" fa-
kad. Alakjai — különösen későbbi 
novelláiban — nemcsak a maguk 
szűkebb körének külön világát élik 

és látják; ismerik az élet „őrült ka-
vargását" s fáj nekik az élet és a 
halál. Csak egy hősiesség van a vi-
lágon: ha olyannak látjuk a világot, 
amilyen — és szeretjük, mondja 
Romain Rolland. Farkas legtöbb 
alakjában van valami ebből a hő-
siességből. Idegenül érzik magukat 
e szörnyű évek gyászdolgai között, 
tisztultabb időkbe vágynak, boldo-
gabb jövőbe, melyet megváltott a 
drága embervér, az emberi verejték 
és a cserkészeszmék szerint való 
élet, de — mint legszebb elbeszélé-
sének hőse — mindenkihez jók és 
mennek a maguk útján, mintha 
missziójuk volna. Írói szubjektiviz-
musa novelláinak kettős élmény-
szerűségéből ered. Mindenik novel-
lájának élmény az alapja, mely a 
történés elevenségével éled újra lel-
kében, midőn a tábortűz mellé he-
verve mesélni kezd, s újjongva 
figyeli a tűzpiros arcokat és látja 
a lángoló, biztató szemeket. 

Erejét és hatását ezek a tulajdon-
ságai magyarázzák. Fajának leglel-
kében gyökerezik, s a most serdülő, 
nagyrahivatott új generációnak 
egész gazdag érzésvilágát megszó-
laltatja; egy új ifjúság természetes 
életörömét, tettrevágyó rugékony-
ságát, a problémák szakadékos 
mélységei előtt első nyugtalan meg-
döbbenését és győzelmes tovább-
menni akarását. Novelláinak üde 
romantikájából az erdők ózonos le-
vegője árad felénk, melyet táguló 
tüdővel szívunk magunkba. Utolsó 
elbeszéléseinek nagyvonalú, nyugodt 
kompoziciója, az impresszionizmus 
színei felé nyúló, máskor filozófiai 
mélységekbe ereszkedő kifejezési 
módja, művészi naiv hangja és 
közvetlensége sokáig nem felejthető, 
kedves emléke marad a léleknek. 

Az ifjúságnak egy szebb élet ké-
pét mutatja, a nemzet jövőjében 
bízónak erősödést hoz, a kishitűnek 
reményt jelent. És le tudja fegyve-
rezni a kiábrándult fölényes moso-
lyát. Tiszteletreméltó magyar érték 
és nagy ígéret. Megbecsülni és óvó 
szeretettel segiteni küldetéses út-
ján, ma külön kötelesség. M. L. 

Trócsányi Zoltán fordításai. (Orosz 
fordítás-irodalmunk.) 

Az orosz szépirodalom iránt korán 
támadt nálunk érdeklődés. Ügy lát-
szik, a magyar írók közül a nagy 
polihisztor, Brassai Sámuel, fedezte 
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fel először a világirodalomnak ezt 
a mult század negyvenes éveiben 
virágba boruló ágát. Brassai fordí-
tásában hozta Csengery Antal és 
Kemény Zsigmond úttörő vállalata, 
a Magyar Nép Könyve, 1856-ban 
A macska című orosz beszélyt. Ke-
mény Zsigmondot és alighanem az 
ő révén a másik nagy magyar 
lélekábrázolót: Arany Jánost meg-
ragadta az orosz elbeszélők lélek-
rajzoló ereje; vonzották az emberi 
életnek azok a titokzatos, a nyugat-
európai szellem előtt ismeretlen 
mélységei, amelyeket ezek kezdtek 
feltárni. Így közli Arany mint 
szerkesztő a Szépirodalmi Figyelő-
ben Gogoly Köpönyegét, az újabb 
orosz irodalomnak ezt a legmessze-
hatóbb irányjelölőjét, azután Szol-
logubnak A gyógyszerészné című 
elbeszélését Brassai fordításában. 
Arany Koszorújának „Beszély-
neműek" rovatában szintén sűrűn 
találkozunk orosz fordításokkal, fő-
képen Turgenyevvel. Elsősorban 
Arany ösztönzésének köszönhetjük 
a magyar műfordítás egyik első-
rendű remekét, Puskin Anyeginjé-
nek Bérczy Károly-féle átültetését 
is (1866). Kétségtelenül jellemző 
Arany szellemi látókörének terje-
delmére és fogékonysága mértékére, 
hogy a hatvanas évek elejének ma-
gyar közönségét sietett egy a maga 
gyökeres különlegességében hatal-
mas néplélek rejtelmeibe beavatni 
és egy termékeny irodalmi áramlat-
nak hozzánk medret vágni. 

Arany Jánosnak az orosz írók 
iránt érzett vonzalmát örökölte 
nagytehetségű fia. Arany László kü-
lönösen Lermontovot szerette, roko-
nát a byronizmusban. És Lermon-
tovnak Korunk hőse című novellája, 
azt hisszük, ott volt a Délibábok hőse 
költőjének az ihletői között. 

Orosz fordítási irodalmunk körül-
belül egy évtizedes szünet után a 
hetvenes évek vége felé lendül fel, 
(Csopey László, Timkó Iván), ami-
kor a keleti kérdés, az orosz-török 
ellentétből fenyegető világválság 
ismét napirendre kerül, és a politi-
kai érdeklődés az orosz nép szellemi 
megnyilatkozásai iránt is felkelti a 
figyelmet. Jó ideig, főképen Turge-
nyev foglalkoztatja orosz fordítóin-
kat, és ő nyeri meg a magyar ol-
vasóközönségnek egyre jobban szé-
lesedő köreit az orosz elbeszélők szá-
mára. 

Orosz írókat újabban Szabó En-
dre, Ambrozovics Dezső, Benedek 
Marcell, Bókay Árpád, Bródi Sán-
dor, Pajzs Elemér, Peterdi István, 
Simó Pál, Várnai Dániel stb. tol-
mácsoltak magyarul. Itt azonban 
nem hagyhatunk szó nélkül vala-
mit! A felsorolt fordítók közül 
többnek a munkája nyilvánvaló je-
leit hordja magán annak, hogy nem 
orosz eredetiből készült, és hogy „a 
fordítónak" édes-kevés köze van az 
orosz nyelvhez. Régen, amikor fe-
hér holló számba ment még Ma-
gyarországon az oroszul tudó em-
ber, nem lehetett kárhoztatni azo-
kat az írókat, akik egy más nyelvű 
fordítás kerülő útján igyekeztek 
megközelíteni és a magyar közön-
séggel megismertetni az orosz szel-
lem termékeit. De manapság, ami-
kor a világháború óta annyira el-
terjedt nálunk az orosz nyelvisme-
ret, súlyos visszaélést követnek el 
némely kiadók a közönség rovására 
azzal, hogy olyan írókat foglalkoz-
tatnak orosz művek megmagyarí-
tásával, akikről közismert, hogy töb-
bek között oroszul sem tudnak. 
Hogy valami művészi alkotást 
mennyire nehéz tökéletes, sőt kielé-
gítő fordításban átültetni egy másik 
nyelvre még olyan írónak is, aki 
feltétlen ura mindkét nyelvnek, azt 
valóban nem kell bővebben bizonyí-
tanunk. És nálunk jónevű írók meg 
költők törik kerékbe művészi lelki-
ismeretüket, amikor az orosz szel-
lemóriásoknak igen sokszor gyarló 
német másolataiból még tovább tor-
zított másolatokat gyártanak. A 
meglehetősen tág erkölcsű üzleti 
élelmesség alkuszik meg itt azzal a 
könnyelműséggel, amit csak részben 
menthet az írói körökre mostanság 
tagadhatatlanul erősen reánehezedő 
kenyérgond. 

Pedig, hogy az írói vagy fordítói 
hivatás mennyire megfér a lelkiis-
meretes munkával, annak kitűnő 
példája Trócsányi Zoltán írói pá-
lyája. 

Trócsányi eleinte több mint tíz 
éven át a nyelvtudomány, filológia 
és könyvészet terén fejtett ki jelen-
tékeny tevékenységet. 

Utóbb szépirodalommal kezdett 
foglalkozni. A hírlapok meg folyó-
iratok több sikerült novelláját és 
tárcáját hozták. Különösen pedig 
Az ördög meg a leányzó című kö-
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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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