
A HOMÁLYBÓL 

KARINTHY TITKAI 
EGY KOMISZ KÖLÖK NAPLÓJA 

„Mert van lírai, epikai költőnk, 
regényírónk jó néhány kitűnő. 
Karinthy Frigyes csak egy van a 
magyar irodalomban a Halotti Be-
széd óta." 

(Laczkó Géza) 

A titkok különfélék: kideríthetők, megfejthetők és olyanok, ame-
lyek egyelőre nem hajlandók föladni titok voltukat. Karinthy életmű-
vében különösen sok a talány. Ahogy Nagy Péter írja: „. . . nem sokat 
törődött a saját szövegeivel: ha meghozta a húsz forintot vagy a kétszáz 
pengőt, elfelejtette, ha véletlenül kezébe került, habozás és morális vagy 
filológiai gond nélkül írt rá új címet, esetleg új kezdő és végző monda-
tot, s adta ki újra - . . . ezen csóválhatjuk rosszallólag a fejünket, vagy 
nevethetünk kedélyesen - a tény tény marad: a huszadik század első 
felének egyik legzseniálisabb magyar írója volt, akivel szemben az utó-
kornak kötelességei vannak, nemcsak a könyvkiadásnak, hanem a filo-
lógiának is.'" És mindazoknak, akik a 20. század magyar ifjúsági 
prózájának irodalomtörténeti feldolgozásába fognak. 

Merészség lenne Karinthy minden titkai nyomába szegődni. Beér-
nénk annyival, amennyi az ifjúsági irodalom illetékességi területére 
tartozik. De ez is soknak látszik akkor, ha a vizsgálódás nem választja 
szét az író és a fordító életművét, és ha műalkotás számba veszi a 
gyerekkori naplót. (Úgy és annyira, ahogy József Attila gyermekkori 
versét gyermekversnek tekintjük.) De van olyan Karinthy-mű is, amely 
talányaival vizsgálódás tárgyául önmagában is elég. 

1 Nagy Péter -.Apró rejtélyek. Népszabadság, 1982. jan. 16. 13. 
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A kutatás Ariadné fonalát bogozva-gombolyítva az Egy komisz 
kölök naplója, azaz egy fordítás fölötti töprengéssel szegődünk Karin-
thy titkai nyomába. E körül járva válik minden más fontossá vagy 
jelentéktelenné. így kerül érdeklődésünk fókuszába időnként a gyerek-
kori napló vagy egy-egy motívumával a Tanár úr kérem. A gyermek- és 
ifjúsági próza területére tartozó más műveivel, fordításaival legfeljebb 
érvelünk, példálódzunk. 

De fordítás-e egyáltalán az Egy komisz kölök naplója? Vagy a 
modern magyar gyermekirodalom ritka remeke? Szívünk szerint az 
utóbbiban hinnénk. De végképp kizárja-e egymást e két tény? 

1. Fordítás? 

Csaknem minden kiadáson ez áll - az elsőn csakúgy, mint a harma-
dikon —: „Angolból fordította Karinthy Frigyes." A negyedik kiadás 
bár kissé óvatosabban fogalmaz („Magyar gyerekek számára átdolgozta 
Karinthy Frigyes"), ugyancsak az átültetés tényére utal.2 Honnan hát a 
kételkedés? - Az Egy komisz kölök naplója első olvasásra csakúgy 
karinthys, mint a harmadikra. És sokkal jobban illeszkedik az életműbe, 
mint ahogy a fordítások szoktak. Ráadásul az 1918-as első kiadás 
ugyanúgy szerzői név nélkül jelent meg, mint az 1943-as harmadik. 
Csak a negyedikre került fel szerzőként Metta V. Victor neve. Ez persze 
lehetne álnév is, mint P. Howard és társai - vagy a korabeli ifjúsági 
irodalomból Ego, Nil, Alba Nevis. De az Országos Széchényi Könyvtár 
katalóguscéduláin — bár utólagos betoldásként - szerepel az említett 
név. És ez már arra figyelmeztet: Vegyük komolyan a szerzőt! 

Bármilyen kedvszegetten fogadjuk is a tényt, bizonyítást nyert, 
hogy Hakker Bandi mégiscsak a Hudson partján született, és odaát 
Georgie-nak hívták. Ez a „komisz kölök" Metta Victoria Fuller, azaz 
asszonynéven M. V. Victor teremtménye. Pálvölgyi Endre bravúros 
„magánnyomozása" több mint másfél évtizede kiderítette a szerzőség 
tényét, de ez az évkönyvekben rejtőzködő tetszhalott-információk sor-
sára jutván nem vált közismertté.3 Közrejátszott, hogy csaknem negy-
ven esztendeig a könyv nem jelent meg nálunk. 

2 A mű kiadásai: 1. kiad.: 1918, Uránia. 2. kiad.: (1919) 1920, uo., 
3. kiad.: 1943, Aczél; 4. kiad.: 1981. Móra K. 

3 Pálvölgyi Endre: „Egy komisz kölök naplója". (Nyomozás egy 
közismert mű szerzője után.) = [Budapest], Egyetemi Könyvtár: Az -
- évkönyvei. III. Bp. 1966. 6 3 - 7 8 . 
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Metta Victoria Fuller könyve, A bad boy's diary eredetileg is név-
telenül jelent meg. Az első német kiadás előszavában olvashatjuk a 
fordító tollából: „. . . nem tudtam megállapítani [a szerző nevét], habár 
nem sajnáltam a fáradságot."4 - Pálvölgyi Endre kutatásai nyomán 
hadd summázzuk, ami e szerzőségről kiderült: A könyv írója 1831 — 
1885-ig az Egyesült Államokban élt. így hát kortársa volt Mark Twain-
nek és Beecher-Stowe-nak. Humora, gyerekvilága révén az előbbivel, 
életsorsával (a mű írása idején hét lány és k . t kamasz fiú anyja) 
valamint a rabszolgák életéről szóló műve témájával az utóbbival is 
rokon. Afféle szegény rokon, hiszen Mark Twain tehetségével messze 
nem bírt, és a megkésetten szentimentális Beecher Stowe-nál is jelenték-
telenebb volt. Egyetlen kivételével az angol nyelvterület lexikonai sem 
őrzik nevét.® Igaz, önmaga se sokat használta. Anonym módon vagy az 
akkori bestseller sorozatok íróinak gyakorlatához igazodva álnéven írta 
műveit. „így akarták elkerülni, hogy az olvasó ugyanazt a nevet túl 
gyakran lássa sorozatokban, és ezért nehogy az a gyanú ébredhessen 
benne, hogy aki ilyen sokat ír, az csak összecsapja a műveket.'" Vagy 
„kiírja" magát. Micsoda óvatosság! Ugyanekkor nálunk Jókai besétált 
az olvasó és a kritikus csapdájába. Igaz, hogy a névhasználat körül nem 
maradtak irodalomtörténeti bonyodalmak. A bad boy's diary először a 
New York Weekly hasábjain jelent meg 1879 szeptemberétől 1880 
júniusáig - folytatásokban. 1882-ben látott napvilágot könyv alakban, 
és hamarosan kiadták Angliában is. A húszas évek német bibliográfiái 
George Wilbur Peckkel azonosították a szerzőt. Még a negyvenes évek 
modern fordításain is ő szerepelt.' Csakhogy A bad boy's diary nem 
azonos a Peck's bad boy and his Pa című könyvvel, amely a 19. század 
egyik legnagyobb bestsellere volt. 

önmagában nem bizonyíték a fordítás tényére, ha a cím az erede-
tinek szakasztott mása. Épphogy a gyanakváshoz elég. Pálvölgyi Endre 
idézett tanulmánya nem vállalkozott filológiai jellegű bizonyításra. A 
történet és a szereplők azonosságát konstatálta (az angol és a német 
szöveg alapján), és néhány látványos bizonyítékkal érvelt. PL: Karinthy 
egy-egy pillanatra elfelejtette, hogy Hakker Bandivá keresztelte át 

4 Tagebuch eines bösen Buben. Aus dem Englischen J. Botstiber. 
Leipzig, Reclam, 1893. 3. 

5 L. Pálvölgyi: i. m. 68. 
6 Uo. 71. 
7Peck, George Wilbur: Tagebuch eines bösen Buben. (A bad boy's 

diary.) Übers, von G. Boikowsky. Linz-Pittsburgh-Wien, 1947, Ibis 
Verl. 
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hősét. ,.Nem fogunk Párbajozni Gyuri. . . " - szólnak hozza.8 Találha-
tunk még ilyen tévedést: „Öh Gyuri! te semmirevaló haszontalan ara-
nyos kedves gyűri!" - mondják. De öt sorral lejjebb már így búcsúznak 
tőle: „isten álgyon meg bandi!" (4. kiad. 1981. 120-121 . ) 

2. Angolból? 

De vajon angolból fordította Karinthy az Egy komisz kölök napló-
ját? Hakker Bandi - időnként és elvétve — Gyurivá nemcsak az angol 
szöveg Georgie-jából, hanem a német fordítás Schorschijából is lehetett. 
Sőt: Schorschi Hackerböl sokkal inkóbb, mint George Hackeltb.X. 

Korrekt bizonyítás az angol, a német és a magyar szöveg összevetése 
lenne. A teljes angol szöveget sajnálatos módon nélkülöznünk kell. 
J. Botstiber módján sajnálkozhatnék: „nem tudtam [megszerezni|, 
habár nem sajnáltam a fáradságot.'" A cambridge-i egyetemi könyvtár 
jóvoltából az angol szöveg 25 oldalnyi töredékével és a mű tartalom-
jegyzékével rendelkezem. Kelletlenül, kényszeredetten kötött komp-
romisszum a sorssal, hogy bizonyítékaim többségét a német és a magyar 
szöveg összehasonlításából nyertem. A bizonyítás logikai módszere így a 
„harmadik" kizárása, azaz elégséges argumentációra szert téve hipoté-
zisünk alapján próbáljuk kizárni az eredetiből való fordítás lehetőségét. 

Vajon olvashatta-e Karinthy Frigyes a mű eredeti, angol nyelvű 
változatát? Sokkal inkább nem, mint igen. önmagában még nem bizo-
nyíték, hogy manapság A bad boy's diary egyetlen könyvtárunk állo-
mányában sem lelhető fel. Hajdanában meglehetett, bár felettébb való-
színűtlen. A mű Európában ugyanis angol nyelven nem vált közis-
mertté. A már említett első német kiadás előszavából tudjuk."1 S ez 
már komolyabb érv! A fordító J. Botstibert éppen annak a felelőssége 
nyomasztotta, hogy az ismeretlen mű „ellenállhatatlan komikumát és 
természetes naivitását" miként adja németül vissza. Alapjában véve jól 

8 Pálvölgyi: i. m. 69. 
9 A Pálvölgyi Endre tulajdonában levő xerox-másolat elveszett. 

Országhatárokon túl vándorló könyvtárközi kérésem végső válasza: „az 
angol könyvtárak csak praesens példányokkal rendelkeznek már". (Bri-
tish Library) - Másolatban az 1., 6., 19. fejezet állt a rendelkezésemre, 
valamint a címlap és a tartalomjegyzék. (Kiad. Alfred Hays, London, 
é.n.) Az angol szöveggel való összevetésben Bellyei László volt a segít-
ségemre. 

1 0 L. 4. sz. hivatkozási jegyzet! 

1 6 Irodalomtörténet l Q R 4 / " > 
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döntött, amikor a regény világát a bécsi dialektus finom kedélyességével 
szólaltatta meg az írásmóddal is követve a kiejtést. Karinthy magyarul 
és karinthyul, s ezzel százszor jobban járt Mrs. Victor könyve. De 
Botstiber fordítása a maga korában és még néhány évtizedig mulatságos, 
élvezetes gyermekkönyvnek számíthatott. Külsejére nézve azonban a 
kisalakú, gót betűs könyv inkább imakönyvre, mint gyerekkönyvre 
emlékeztet. Pl. Egyetlen árva kép nélkül jelent meg. Carroll főhőse 
1865-ben már azért merült képtelen álmába, mert könyvében „se kép, 
severs". (Alice Csodaországban) 

De vajon német nyelven mikor kerülhettek először Karinthy kezébe 
a „komisz kölök" kalandjai. Kerülhettek akár kölyökkorában is. Bot-
stiber fordítása könyvtáraink egyikében-másikában ma is megtalálható. 
De a kisdiák Karinthy megkaphatta a naplójában sokat emlegetett bécsi 
nagynéniktől. Felnőttként belebotolhatott az 1912-es berlini tartóz-
kodása alatt. (Kényszeredetten, restellkedve élek sorozatosan a feltételes 
móudal. Sem a gyermekkori napló, sem a Karinthy-levelezésanyag, sem 
a noteszlapok, se egyéb művek nem tartalmaznak erre vonatkozóan 
adatot.) Csakhogy: a gyerekkori naplónak csupán a töredéke maradt 
ránk. Be szép lenne, ha előkerülvén elveszettnek hitt példányai, rá-
akadnánk a Tagubuch eines bösen Buben olvasmányélményére! Ugyanis 
fel-feljegyezgette őket. Pl. 1898 -1900 táján olvasta a Bőrharisnya-
ciklust, a Hatteras kapitányi, Dél csillagát, a Fekete gyémántokit - és 
Az ember tragédiáját. Komolyan úgy látszik, mintha az Egy komisz 
kölök naplója ihlette volna a kiskamaszt naplóírásra. Ha valamiért mégis 
elvetjük e lehetőséget, az nem más, minthogy tudjuk, mit bajlódott 
akkoriban a német nyelvvel. Hármasnál jobbra sose állt.11 A gyerekkori 
napló ilyen versezeteket őriz: Az iskolára gondolok / Törölgetem a 
könnyeket / Törölgetem . . . és nagy jó kedvem / Rágondolva hajh 
elmúlik I Mert hát . . . / német vajon mi lesz? /'" 2 Bár az is igaz, hogy a 
kisdiák német szavakat felettébb gyakran használ naplójában. Fitogtatja 
a tudását? „Itt schreibe ich a kis udvariba.. ." - írja. „Helén néni 
ganzen tag itt volt." „Gut ezentúl zontág írok csak". Játszik a szavak 
keverésével? Teszi azt is: „Egyszer volt egy goisen kecske I Ez elment a 
garten kertbe / Megette a kraut káposztát / . . . Szegény kecske krank-
beteg lett.'" 3 A német szavak kölcsönzése, keverése, ferdítése ugyan-
úgy humorforrás a diákkori naplóban, mint később az Egy komisz 
kölök naplója fordításában. Egyébként lehet, hogy a német nyelvvel is 

1 1 L . Szalay Károly:Karinthy Frigyes. Bp. 1961. 302. 
1 2 Karinthy Frigyes : Naplóm, életem. Bp. 1964. 72. 
1 3 U o . 75., 93., 118., 126. 
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úgy volt, mint sok egyébbel: csak az iskolában és leckeként nem 
állhatta. De azért igen kevés a valószínűsége, hogy a korántsem tetsze-
tős, egyáltalán nem vonzó küllemű gyerekkönyvön gyerekkorában 
átrágta volna magát. Karinthy Ferenctől tudjuk, hogy felnőttként sem 
jeleskedett a német nyelvben, bár szívesen beszélte. ,,Apám erre hosszú 
magyarázatba kezdett, de minthogy valamennyiünk közt ő tudott 
legkevésbé németül, gondolatmenetét nem sikerült végig követnünk." -
írta.'" Ez persze a fordítás tényét még nem záija ki, s mint ítélet 
egyébként is viszonylagos. 

Mindezen tények azonban az irodalomtörténeti valószínűségszámítás 
tartományába tartoznak. A németből való fordítás melletti bizonyí-
tékainknak másféléknek kell lenniük. 

A fordítás ténye mellett szóló látványos, megfellebbezhetetlen 
érvünk - a Gyuri név meg-megjelenéséhez hasonlatos — akad még.15 

Karinthy elfelejtett lefordítani rövidítéseket. De vajon angol vagy német 
rövidítéseket? Mintha a tudomány ördöge incselkedne! A rövidítések 
csak a fordítás ténye mellett érvek. Lássuk, mifélék! — Az Egy komisz 
kölök naplójában gyakoriak az utóiratok, az utóiratféleségek. Rövidí-
téseik a német fordításban: Nb., NB., PS. Az utóbbival mit sem kezd-
hetünk. Az utóirat angolul is postscript. Rövidítése pedig ugyanúgy PS. 
így hát a gyanú árnyéka csak az Nb., NB rövidítésekre vetődhet. A 
német jelentés lehetne Nachbericht (pótlólagos jelentés). Igaz, rövi-
díteni nem szokták, de a tartalom jegyében e mellett voksolnánk. 
Amolyan hátsó gondolatként azonban eszünkbe kell hogy jusson: az NB 
mint „nota bene" ott ácsoroghat az angol szövegben. Az Nb. szabá-
lyosan semmiképp, de hát a helyesírási hibák nemcsak Karinthy fordí-
tásának adják báját, humorát, hemzsegnek azok Fuller regényében is. 
Miért ne akadhatna hiba a rövidítésekben is? A tény tény: az angol 
nyelvű szöveg 171. oldalán ott áll az NB. Csakúgy, mint Karinthy 
fordításában ugyanezen a helyen. „NB. - Bess was so mad she would 
not speke to me when I come home - . . . " „NB. A böske rém mérges 
volt, és nem is akartt velem beszélni, amikor hazagyöttem - . . ." (К. 

I4Karinthy Ferenc:Szellemidézés. Bp. 1967. 26. 
1 5 Az összevetés során használt kiadások: - Tagebuch eines bösen 

Buben. Aus dem Englischen J. Botstiber. Leipzig, Reclam, 1893. -
Feltételezésem szerint e kiadás alapján dolgozott Karinthy. A modern 
német fordítások az övénél később készültek el. A kiadás rövidítése 
szöveg közbeni hivatkozás alkalmával a fordító nevének kezdőbetűje. 
(B) - Victor, Metta V.:Egy komisz kölök naplója. Magyar gyermekek 
számára átd. Karinthy Frigyes. Bp. 1981. (Rövidítése: K.) 

16* 
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146.) - Karinthy következetesen volt figyelmetlen: A rövidítéseket úgy 
vette át, ahogy találta. Ha mindkettő nagybetű (NB.), így írta. (B. 122. 
- K. 146.) És az ellenkezőjére is van példa. Ha a teljes angol szöveg a 
birtokunkban lenne, és másféle betűvariációt mutatna, ez önmagában 
érv lenne a németből való fordítás mellett. - A PS-et (B. 172. - K. 
216.) és az NB-t (B. 181., 187. - K. 228., 236.) Karinthy egyaránt az 
utóirat rövidítésével váltotta át magyarra, de a rövidítések fordítása csak 
a 216. oldaltól jutott eszébe, holott a kötet lapszáma 257 oldal. Eme 
figyelmetlenségét még a 4., azaz 1981-es kiadás is tiszteletben tartja. 
Nincs írásos bizonyítékunk - „csak" a mű maga - , hogy Karinthy 
ugyanazzal a könnyed örömmel és sietős, önfeledt gondatlansággal 
fordította az Egy komisz kölök naplóját., ahogy később — 1935 karácso-
nyára — a Micimackói. Erre már tanúnk, sőt tanúink vannak. Maga az 
író és Baloghy Mária, az Athenaeum ifjúsági kiadványainak lektora, aki 
Sárközi Györggyel együtt „lámpással", versenypályázattal kereste a 
Winnie the Pooh méltó fordítóját.16 Karinthy nem a pályázat hírére 
sietett a kiadóba. Előlegért ment, váratták. S eközben együltében végig-
olvasta Milne művét. Két nap múlva már lefordította a versikéket, és a 
New York kávéház törzsasztala gurult az olyasféle soroktól, mint: 
„Megmondták a költők régen, Legjobb kis felhőnek lenni az égen." 
Karinthy rögtönzött és abbahagyott bevezetője a könyvhöz vallomás-
számba megy a munka öröméről. „Praktikusabb. . . volna, ha más írna 
róla, az legalább dicsérhetné a fordítót, amit én nem tehetek meg, pedig 
kedvem volna hozzá, mert mondhatom, hogy a magyar nyelven meg-
jelent könyvet átolvasva éppúgy, vagy még jobban röhögtem és élvez-
tem, mint amikor angolul került a kezembe.'" 7 Mára közhelyszótárba 
került, hogy „a fordítás jobb, mint az eredeti". S mint minden közhely, 
ez is igazságtartalommal bír. Az Egy komisz kölök naplójának magyar 
változata a németnél összehasonlíthatatlanul élvezetesebb könyv. S 
bizonyára az eredeti angol változat is alatta marad a magyarnak. A 
Micimackó fölött két nagy író szelleme lebeg. Az Egy komisz kölök 
naplója fölött csak egyé: s ez Karinthy. A Micimackó fordításakor 
Karinthyban az író legyőzte a fordítót. Baloghy Mária írta: „Megvallom. 
Sárközivel együtt nemigen mertünk mint kontralektorok összehason-
lítást tenni az eredeti szöveggel, később Radnóti tervezett egy hitele-
sebb fordítást.'" ' - A „komisz kölök" fordítója még mondatról 

16Baloghy Mária: Karácsony 
1967/52. 8. 

1 7Idézi: Baloghy Mária uo. 
1 8 U o . 

- Karinthy - Micimackó. Tükör, 
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mondatra fordított. Az is állhatna a könyvön a fordító cégéreként, ami 
a Karinthy által átültetett Mark Twain-köteten: ,,Az eredeti. . . szöveg 
szószerinti fordítása.'" 9 (Bár itt közvetítő is volt a dologban.) Ha 
Karinthy rövidít, elhagy, másít, annak oka van, azaz elégséges magya-
rázattal szolgálhatunk a hűtlenségre, és így már nem is számít annak. 

De vegyük először szemügyre az angol kiadás és a két fordítás 
tartalomjegyzékét! Jó néhány fejezetcím egy tapodtat sem visz bennün-
ket irodalmi magánnyomozásunkban tovább. ( 1 - 8 . , 11 -13 . , 15 -17 . , 
2 2 - 2 4 . , 29.) Angolul, németül, magyarul tökéletesen fedik egymást. 
Pl.: Mister Wilkins takes his sister out to ride. - Herr Wilkins fáhrt mit 
seiner Schwester aus. - Wilkins úr kikocsizik a testvérével. Vagy: „He 
didn't know 'twas loaded." - Er wusste nicht, dass sie geladen war. -
Nem tudta, hogy meg van töltve. Nem kevés azonban azon fejezetcímek 
száma, amelyek a valószínűség vagy a bizonyosság szintjén a németből 
való fordítás melletti érvek. A valószínűség szintjén németből való 
egy-egy szó tükörfordítása, illetve a mondatstruktúra révén a 18. és a 
20. fejezet címe: Sárkányt csinál és felengedi - ehhez hajszálnyival 
közelibb az Er macht einen Drachen und lässt ihn steigen, mint a He 
makes and flies a kite fejezetcím. - Kiérdemli a póni lovat - e 
fejezetcím a „verdienen" szolgai fordítása miatt kerül gyanúba. (Wie er 
sich sein Ponni verdiente. — The way he earned his pony.) — Féltucat 
fejezetcímmel kapcsolatban kétségünk se lehet: He enjoys the first of 
april - Der erste April — Április elseje; He contrives to go to the 
wedding - Er geht zur Hochzeit - Lakodalomba megy; How he ran the 
ballon - Im Ballon - A léggömbben; He runs a locomotive - Auf der 
Lokomotive - Lokomotívon; He visits the falls - Bei den Wasserfallen 
- A vízeséseknél. A német fordítás ezen fejezetcímei rövidebbek, tömö-
rebbek az angolnál. Akárcsak Karinthy címfordításai! Megtartja a német 
nyelv grammatikai szerkezeteit is. S ha Botstiber „félrefordít", Karin-
thy is! A Haladás fejezetcím bizonyosan az Ein grosser Fortschritt-ből 
lett. Mindkettő tévedés. Az angol fejezetcímben (A great improvement) 
az „improvement" javulást jelent. A „great" pedig ebben a szószerke-
zetben nem egyszerűen „nagy": Nagyszerű, rendkívüli, különösen nagy, 
átlagon felüli. S ezzel a jelzővel a .javulás" kaján idézőjelbe kerül. így 
fedezete a cím a fejezet tartalmának, hiszen az intézetbe zárt és javulást 
ígérgető Hakker Bandi éppen leggaládabb tetteit követi el. 

Fuller regényénél és a Botstiber-féle fordításnál Karinthyé teijedel-
mében valamivel kevesebb. Egészen pontosan egy fejezet töredékével 

1 'Mark Twain: Huckleberry Finn és Tom Sawyer kalandjai. Ford. 
Karinthy Frigyes. Bp. Révai, (1937). A címlap versoja. 
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(He helps his sisters at the fair - Er hilft seinen Schwestern auf dem 
Jahrmarkt) és egy teljes fejezettel (The surprise party - Die Überra-
schung-Gesellschaft). Átlapozta? Véletlenül kihagyta? Egy-két előző 
adalék alapján igazán nem számít rosszindulatú, alaptalan feltétele-
zésnek. De mégsem így van. Tudatosnak látszik a megoldás. Megváltoz-
tatta például a töredék-fejezet címét (Egy kicsit játszanak), hogy illjék a 
csonka rész tartalmához, mert a templomi búcsúról, a vásárról nem esik 
már szó. A teljes fejezet elhagyásában mélyen igaza volt. Mert számít-
hat-e élménykeltésre az író, ha nem számíthat az olvasói tudat asszo-
ciatív mozgására? Aligha! Márpedig a „hálaadás ünnepéről" (okt. 31.), 
amely az amerikai gyerek számára a karácsonyon kívül a legvidámabb 
nap - „még jobb is" olvassuk - , mit tudhat? fgy hát Karinthy a 
készülődés örömeit kihagyja. Maga az ünnep később kerül szóba: „Hát 
elgyöt a Hálaadó ünep és élis mulot már." (K. 72.) Ennek következ-
tében a magyar fordításban néhány csínnyel kevesebb van Hakker Bandi 
számláján. 

A Tanár úr kérem bizonyítványmagyarázatához hasonló igyekezettel 
hadd oldjuk meg néhány kihagyás, elhagyás, másítás, rövidítés rejtélyét. 
Karinthy magyar földre ültette át a „komisz kölök" kalandjait. Némely 
megoldása valóságos cselvetés az utókornak. Igazán nem csoda, hogy 
nehéz szívvel fogadjuk a fordítás tényét, amikor ez a Hakker Bandi 
például Jókait emlegeti: „Ágnes kisaszon! ismeri jókaji móriczott? -
Persze monta. - Emlékszik arra a gyönyörű jelenetre mikor mongyák: 
Istenemm! mit csinyát a Macska!? " (K. 130.) De hát minek emlegetné 
a nagy Pinafohrt? Botstiber fordításában Schorschi itt is, másutt is őt 
idézgeti. Karinthy csak egy nevet cserélt ismerősre. („Ich sagte, Fräuln 
Agnes, kennen sie Pinafohr? Oh ja, sehr gut! sagte sie. Erinnern sie sich 
an dem rührenden Schtil, wo er sagt: Mein Godt! es wahr di Katze!") A 
történet egy másik fordulatában Homérosz szájába adja Pinafohr (ki 
tudja, ki volt? ) magyarított mondását: „Ikaza van Homérosznak: Nem 
mind arany, ami fénylik." (K. 176.) - Mindkét esetben a humor 
jegyében történt a névcsere. Karinthy soha nem felejtette el, hogy a 
nevetés kettőn áll, hogy a humoros ellentmondásokat (adott esetben a 
távoli, az össze nem egyeztethető összeegyeztetését) hirtelen és könnyen 
felfoghatóvá kell tenni.2 0 Ha magyarul semmiképp sem tudna valamit 
megszólaltatni, bölcsen kihagyja. Mert mit kezdhet a fordító, aki át-
keresztelte hősét, ezzel a mondattal: „Oh, gyermekem, gyermekem, 
gyermekem - mondta a mama - , emlékszel a névrokonodról, Schorschi 

2 0 L. Balázs Sándor: Humor és filozófia. Bukarest, írod. K. 1969. 
73., 79. 
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Websterről szóló elbeszélésekre és az ó' viselt dolgaira? " (B. 38.) Más 
lapra tartoznak a feledékenységből adódó névcserék. A Gyuri-Bandi 
esethez hasonlók. Doktor Moór egyetlenegyszer „Kovács dokktorrá" 
lesz. (K. 9.) Hakker Bandi másik sógorából, akit vagy Jancsinak vagy 
Montagunak hívnak, egyszer csak Jónás. (Angolul, németül Montague 
de Jones.) (K. 47.) - A nevek egyébként egyértelműen német közve-
títésre utalnak. Nemcsak a főhős esetében. Lássunk néhány példát! Miss 
Hornblower — Fräulein Hornblaser - hornblazer kisasszony; Lötty 
Sears - Lotti Herbst - herbszt loti; Jim Blake - Jimmy Schwarz -
schwarz jimmy; Mrs. McKearny - Frau Kern — kernné. 

Karinthy kitűnő stílusérzékét bizonyítja, ahogy a regény egy-egy 
motívumát másra váltja. Az életre keltett figurák érzékei és mozdulatai 
is magyarul működnek. A főhős nővére kiállhatatlan kérőjétől angolul 
is, németül is irtózik, mint a ráktól. Magyarul ezt így vallja be: „inkább 
ety Görényt csókolnék mek mint őtet!" (K. 6.) A „buta tyúk" asszo-
ciációs felidézésére hagyatkozva Karinthy elfelejti, hogy a német szö-
vegben „Truthahn", azaz pulykakakas szerepel: „Böskének a ruháján 
lilijomcsokréta volt . . . és ojan büszkén horta a fejit mint egy Tyúk." 
(K. 144.) S ha a gulyásba a német fordító borsot tesz, Karinthy 
paprikát „mi csak tudjuk" alapon. Az angol és a német szöveg leányzója 
„piros és sápadt" ijedtében (Fuller 11., В. 7.) Karinthy Zsuzsija „kék és 
ződ let". (K. 8.) A dollárt hol koronára, hol forintra váltja. A német 
fordító mit sem törődik ezzel. Nála marad a dollár és a cent. 

Kisebb-nagyobb hűtlenségeket Karinthy a szójátékok kedvéért követ 
el. Hűsége abban van, hogy a szójáték szójáték marad. Az első feje-
zetből erre két példa is akad: „Mi van a horgon? - kérdik a komisz 
kölöktől. „. . . maj mektugya a halála után!" - válaszol. Aztán mente-
getődzik: ,Jiát majd a hal állla után mek lehett tudni, mijén hal". (K. 
7.) Az angol szövegben ugyanitt a szójátéknak se híre, se hamva! 
(„Confound the fish . . . Not a tall, the fish is in the dam." Fuller 9.) De 
a németben igen! (Schorschi horgára egy „Ferdammter [verdammter] 
Fisch akad. Azaz elátkozott hal, s ugyanez umlautnyi különbséggel 
gáttal elzárt halat is jelent. S a szójáték: „Und was, der Fisch is auf den 
Damm." (В. 6.) (Na és, a hal jó erőben van. Vagy: Na és, a hal a gáton 
van.) A másik szójáték parádés bizonyíték a németből való fordítás 
mellett. George Hackettnek a szemére vetik, hogy „kipattantotta a 
titkot". S Fuller a frazeológiai egységben szereplő „macska" szóval 
(cat) játszik tovább: „You have let the cat out the bag, you horid, horid 
boy! - Wot cat? ast I." (Fuller 12.) A hallgatódzó Schorschi Hackert 
és Hakker Bandit pedig úgy fogadják, mint aki ajtóstul esik a házba. 
Karinthy egy fordulattal még tetézi is a szójátékot. (1. ajtó-autó!) 
Botstiber hűtlen volt, s Karinthy hozzá volt hűséggel. („. . . so mit der 
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Thüre ins Haus zu falln, du schlechter, schlechter Junge! - Mit was für 
Thüre?" B. 10. - így ajtóstul beesni a házba nem szégyeled? -
Miféle autórul beszélsz . . ." K. 9.) 

Az 1. fejezetben Karinthy mondatról mondatra fordított. A körül-
ményeskedő német mondatok helyére persze nemegyszer rövidebbek 
kerültek. Pl.: Az „Ich wünsche er wurde wegbleibn un dem Ding ein 
Ende machn!" mondatból Karinthy szövegében ennyi lesz: „Csak már 
menne a fenébe!" (В. 5 . - K . 6.) Hasonlóképpen járnak a fennköltebb 
német mondatok: Pl. „A legjobb pillanatnyilag, ha a titkok mélyén 
őrizzük" - fordítjuk a német szövegből (B. 7.) „Tarcsuk az egészet 
titokban!" (K. 8.) A felnőttes kifejezések helyére mindenkor kamaszo-
sabbak kerülnek. Pl.: „Ich hab die Heirat hintergetrieben.. ." (В. 6.) 
Bizony Hakker Bandi nem megakadályozta a házasságot, se nem „el-
rontotta", mint George Hackett, hanem „elpaczolta". (K. 6.) 

Prohászka János2 1 csodálkozott rá először arra - már három évti-
zede - , hogy milyen eleven az a nyelvi anyag, amit Karinthy a Mark 
Twain-könyvek fordításakor az iskola, az utca, az argó és a divat 
szóanyagából kevert ki. Mai csodálkozásunk mértéke csak nagyobb 
lehet. A Karinthy-féle nyelv máig használatos kamasz körökben. A 
„benne vagyok", az „ez már döfi", a „rühelli a dolgot", a „magas 
neki", a „stikli", a ,jelzem", a „figyeled", a „hecc" időállónak bizo-
nyultak. S ez a komisz kölök nyelvéről is igaz. Az Unsinn például soha 
nem ostobaság, hanem „marhaság", ahogy a kamaszok ma is fordítanák. 
Egyetlenegyszer Karinthy azonban alaposan melléfogott. Hakker Bandi-
ja Hujj! hujj! kiáltással skalpolja meg a professzort. (A motívum а Тот 
Sawyer kalandjaiból való!) Schorschi Uff! Uff! kiáltása klasszissal 
jobb. 

A magyar fordításban rengeteg a német szó. Feltűnnek fordítatlanul, 
kissé magyarosított szóalakokkal, avagy a helyesírás idézi őket. A 
„Dümmer August"-ból például nem lesz buta Auguszt, csak „Dummer 
augusz". Vagy egy kifejezés erejéig marad a német szöveg: „ot is 
maradnék, mig naty leszek, különben a nő véreim mind vénkisasszo-
nyok maradnak bisz hundert jár." (K. 21. Kiemelés tőle: K. G.) Ha 
Hakker Bandi valahova beoson, belopakodik, akkor a ,.hinaufschlei-
chen" alakjaiból „beslisszeltem" lesz, és a „kisslisszeltem"-mel együtt 
számtalanszor szerepel. Vannak német szavak, amelyeket mindig meg-
tart úgy, ahogy találja őket. Ilyen szó például a „fad". Sose fordítja se 
unalmasnak, se egyhangúnak. Már a gyerekkori naplóban is kedvenc 

2'Prohászka Jánosz:: Karinthy Frigyes mint műfordító. MNyr., 
1950 /2 -3 . 1 3 4 - 1 3 7 . 
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szavai közé tartozott, akár a „snassz" vagy a „guszti". Hadd illusztrál-
juk példával is: „Jaj de fád naplót írni!" „Jaj dö fád! . . . hogy semmi 
kalandom nincsen." „De fád ez a theme!" A magyaróráról is így ír: 
„rém fád volt."2 3 Hasonló példák a „komisz kölök" naplójából: 

mer ojan fád volt hogy ki kelet vegyem a zsebembül. . . " (K. 73.) 
„ . . . mos megin minden van ojan fád mind eló'b." (K. 110.) Ez utóbbi-
ban megtartja a német mondat szerkezetét és magyarul fölös elemeit is: 
„Alles ist so fad wie früher." A humor jegyében itt-ott töri a nyelvet. 
Pl. Egy az egybe fordítja a deswegen kötőszót. Nem túl magyaros, de 
mulatságos: „ . . . én látom hajókat és fojókatt és mekérdesztem eszek 
mijat 1 embert." (K. 81.) Germanizmusai egytől-egyig humorforrásként 
léteznek. Pl.: A határozatlan névelő fölöslegesen kitett darabjai; egy-egy 
német szó eredeti jelentésének megtartása, ha „komolyan" mást hasz-
nálnánk helyette magyarul. „. . . igen csinos koporsó volt" — olvassuk 
Karinthynál. (K. 123.) („. . . es wahr ein sehr hübscher Sarg" B. 103.) 
Vagy: „ojan csinos min egy képp" (К. 230.) („. . . so hübsch wie ein 
Bild. B. 181.) A „hübsch" használati köre jóval tágasabb, mint a magyar 
„csinos"-é. Némelykor a kínos-pontos fordítás nyelvhelyességi hiba 
voltában mulatságos: „ . . . asztán voltak ot pár kis Lányok is. . . " (K. 
157.) ( „ . . . un es warn auch ein paar kleine Mädchen da. . . " B. 131.) 
Néha egy-egy szó helyesírási hibája is a német szó hatását mutatja, 
avagy a hangzás utal a német szóra. (Az ilyen szó aztán többnyire se 
német, se magyar.) íme egy részlet, amely többszörösen is példa: „Azér 
kinyitottam az ajtót. . ., hogy átmenyek a másik wagonba. Rettenetes 
széli volt és aszhiszem a vonat is jobrapalra Vaklizott." (K. 117. -
Kiemelés tőlem K. G.) A „Vaklizott"-ban ott bújkál a wackeln (inga-
dozik) igealak. S ha meggondoljuk, a magyar szöveg v;zuális képe a 
„komisz kölök" helyesírásával, a rengeteg nagybetűs szókezdettel is a 
német szöveget idézi. 

Karinthy egyébként nemcsak humorlehetőségekre vad.szva - ahol 
lehet — hűséggel visszaadja a német mondatok szerkezetét is. Pl.: A zu • 
Infinitiv konstrukciót: „Kesztem Főtrajzot tanulni" - szól Hakker 
Bandi. (K. 97.) „Ich hab angefangen Geografik zu lernen" - mondja 
Schorschi. (B. 87.) Egy másik példa másféle szerkezetre: „Porzasztó 
csapás ez Zsuzsinak, mert mekvolt neki már az egész Kelengyéje. . ." 
(K. 124.), azaz „Es is ein schrecklicher Ferlusst für Susi, weil sie die 
ganze Ausstattung schon fertig habte." (B. 104.) Utolsó példánk a 
fordítás hűséges voltára a könyv utolsó mondata, amellyel Hakker 
Bandi, alias Schorschi búcsút mond naplójának: „mindaddig míg eggész 

2 'Karinthy Frigyes: i. m. 98., 86., 100., 66. 
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ojan jó gyermekk lesz mind a többi derék gyermekek - akikrül a 
könyvekbe áll." Azaz: „bis ich foUends ein so brafes Kind bin wie die 
kleinen gutn Jungen, fon denen in die Bücher steht." (Ez a helyesírás is 
gálád.) 

A két fordítás, valamint az eredeti szöveg töredékeinek összehason-
lítása nyomán úgy vélem, M. V. Fuller A bad bo/s diary с. művének 
magyar kiadásán csak az állhat hitelesen, hogy németből fordította 
Karinthy Frigyes. Gondolatban azt is hozzátenném, nemcsak magyarra, 
hanem ,.kamaszul" és „karinthyul" fordította. Ezért nem egymást 
kizáró tények, hogy az Egy komisz kölök naplója hűséges fordítás és a 
modern magyar gyermekirodalom ritka remeke. 

3. Kamaszul - ,,karinthyul" 

Az eredeti Karinthy-mű illúzióját egyszerre több tény is erősítette az 
olvasóban. A fordítás időpontja is rájátszott erre a hitre. - 1918-ban az 
olvasó csak rábólinthatott az ilyen sorokra: „Oh istenem, oh istenem 
mijén Világott élünk." (K. 16.) „. . . a férfinép manapság ügen ritka, 
mer a háború kipusztította őket." (K. 22.) Mit számított a befogadás 
szempontjából, hogy Mrs. Victor ugyanitt az amerikai polgárháborúra 
gondolt! Az, hogy száz oldalt lapozva Hakker Bandi a Niagara-vízesésnél 
kalandozik, hogy többször megfordul a fejében, milyen lenne az „eg-
gyesült Álamok Ellnökének" lenni, hogy a július 4-i katonai parádékat 
emlegetik, ma is könnyebben felejtődik, minthogy Hakker Bandi Jókait 
idézi. Ráadásul 1918-ban nem látszottak ósdi dolgoknak a főhős ka-
land-kellékei: se a léggömb, se a lokomotív, se a „telefony", se a 
dinamit. A Tanár úr kérem egyik novellájából való az idézet: „Apám 
valamikor megállított két lokomotívot félkézzel." (Hazudok)23 S ak-
koriban Edisont lehetett még élőben csodálni, ahogy a regényben te-
szik: mer mind aról beszéltek és hogy mijén ügyes fiú ez az edison 

és hogy mennyit fog összekeresni. . ." (K. 125.) A német szöveg versi-
kéiből magyar lánykák emlékkönyvébe illő szövegek lettek Karinthy 
kezén. Falvédőn is megjárnák, mint két sor erejéig az alábbi: „Rot ist 
die Rose I Das Feilchen blau / Aber wie Essig / So sauer die Frau." 
(Nem vers- csak nyersfordításban: „Piros a rózsa / Az ibolya kék, / De 
mint az ecet, / Oly savanyú a asszony. / S íme Karinthy verse: „Piros 
rósa kék nefelejcs / Hitremén és szeretett / Pitkins asszony oj savanu, / 
Mintik akár az Ecett.") 

53Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Bp., 1959. 79. 
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Az Egy komisz kölök naplója nemcsak nyelve, életanyaga révén is 
karinthys. Nem egy motívuma hangulatostól, humorával, iróniájával ott 
van a gyermekkori naplóban és a Tanár úr kérem novelláiban. A fordítás 
az utóbbiakhoz idó'ben közel született. (Tanár úr kérem! 1. kiad. 
1916.) Nem csoda, hogy míg hihettük, saját műnek hittük. így csak a 
maga módján az! De mennyi hasonlóság van az élethelyzetekben, a 
Hakker Bandi és a kölyök Karinthy körül élő szereplőgárdában! L. A 
„komisz kölök" Betty nénijét, Karinthy Cerlin tantját; Hakkerék 
mindeneslányát Tinit, Karinthyék Mariját! Hakker Bandi három nővér-
rel bajmolódik, a kiskamasz Karinthy néggyel. Hasonlóképpen szeretik, 
irigylik és látják őket: „Hát már akkor miért nem viszik el őket? Már 
igazán szeretném, mert itt rakásra vénülnek. Elz már a 20 adikban van, 
eta 18 ikba."24 - panaszkodik a kiskamasz Karinthy, és a „vén Miczit" 
emlegeti. Hakker Bandi szinte szóról szóra így vélekedik: „a leány már 
ojan öreg hogy csoda 23 éves volt utolsó májuskor. . ." Ha hihetünk a 
tanúszámba menő emlékezőknek, Karinthy Gizi, Mici, Frici és a töb-
biek kamaszcsínyek dolgában egyszer-másszor Hakker Bandi vetélytársai 
lehettek volna.2 s Az iskolával kapcsolatos szorongások és oldódások 
szinte egymásra vetíthetők a gyerekkori naplóban, a Tanár úr, kérem 
novelláiban és a fordításban. „Az Iskola borrzasztó. . ." - vélekedik 
Hakker Bandi. (K. 111.) A „fejszámolás ojj nehéz - minden az ember 
fejibe legyen. . ." (K. 106.) „De hát miljó Dolgokk vannak az Iskolábba 
amitől az ember szórakozott." (K. 132.) A bizonyítvány fölötti Hakker 
Bandi-s töprengések különösen rokonszenvesek lehettek Karinthynak. 
Úgyszólván közös keserveket idéztek. Ha „az írásban és olvasásban 
javulni fogokk, mongya a tanító, elég eszem van ahoz hogy majd valaha 
minyiszter legyek, ha csak akarnég fityelmes leni." - idézi az okítást a 
regényhős. (K. 132.) „. . . éles eszű, tehetséges, pompás gyerek a bizo-
nyítvány rosz. Ha mondanák inkáb ostoba tökfej, és adnának jó bizo-
nyítványt mellé" - kesereg a kiskölyök Karinthy,26 akinek kiskamasz-
kori meditációi néha a művészi átalakítás minimumával kerültek a 
Tanár úr kérem életanyagába. A Magyarázom a bizonyítványom, A. 
bukott férfi, A rossz tanuló felel, a. Lógok a szeren szorongásainak 
kölyökkori változata ilyen: „Phisica: 3 mas. Ugy? Jól van tisztelt 
Pehány úr!. . . A számtannak vége. - A mértan? Oh a Závodszky egész 
harmadba tudott szekírozni hogy megbukjak, de én mind a rajzom 
beadtam. Ráfogta, hogy csúnya. Jól van. . ." S már a stílus is kifejezi a 

2 4 Karinthy Frigyes -.Naplóm. . . 103. 
2 S L . Ascher Oszkár emlékezéseit! Idézi: Szalay K.: i. m. 7. 
26Karinthy Frigyes: Naplóm... 8 0 - 8 1 . 
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szorongás feszültségét. „Fél tízig tartotta becses nyelvét a t. tanár úr. 
Akkor egyszerre azt mondja: Karinthy! Felálltam. Jöjjön ki. Kimentem. 
Hallgasson ide. Oda hallgattam" - írta 1899 karácsonyának táján.2 7 

Már akkoriban pompás kifejezései vannak: a „tudsznemtudszmehetsz-
felelet"; „csóválták Skalpjokat és morogtak"; a szekunda „tollászko-
dik" a bizonyítványban.28 így visszatekintve mindezek már a Tanár úr 
kérem íróját és a „komisz kölök" fordítóját ígérik. S furcsa módon a 
kisdiák Karinthyt ugyanúgy érdekelte a politika, mint Hakker Bandit. A 
„kinajiaknak veszni kell. . ." - indulatoskodik a komisz kölök. (K. 
242.) A parlamentben „Apczug Fejérváryloznak" - jegyezte le napló-
jába a magyar kisdiák.2 ' 

„. . . bevallom - írta Karinthy - , hogy én minden szót, ami eszmé-
letembe kerül, mielőtt felhasználnám, megszagolom, foldobom, leejtem, 
kifordítom - játszom vele, mint a macska az egérrel, csak azután 
kapom be. Az én rokonom volt, aki az elemi iskolában azt a csodálatos 
dolgot kitalálta, hogy aszongya egy telendő, két telendő, három telendő 
. . . tisztelendő."3 0 A komisz kölök fordítója habzsolta a szóval való 
játék örömeit. Magyarított: „eszterikás görcs" (hisztériás), „kinabálok" 
(kannibálok); kínos pontossággal, fölöslegesen vagy tévesen etimologizál 
a helyesírással: „nő véreim", „vő legénny", „pár Bajsegéd", „kacska 
Ringó" „EUő szoba"; ferdít, kifordít hangzásokat: „édes Naplopóm" 
(naplóm), „nyoszorú lány" (koszorús). És tobzódott a helyesírási vét-
ségekben. Elkövette, mit lehet. Optimálisan kihasználta a bennük rejlő 
humorlehetőségeket. Eddigi példáink is mutatták, de hadd említsük 
meg az ,,x" téves használatát (Belefexek az ágyba. K. 137.), a számok 
használatát betűk helyett („mijén jó nekem hogy 3 nő vérem vann. K. 
13.; „Mi ez? — kérdezte 1 goromba hang." K. 21.) Az utóbbi megol-
dással Botstiber is élt, Fuller is. Hébe-hóba. Karinthy nemcsak követ-
kezetesen, de láthatóan élvezettel. A gyerekkori játék folytatásaként 
megjelenik a „10 telendő" is. (De hát játszott így a gyerekkori naplóban 
is: „3 X remekül sütőt a nap. . . " „Köhécsel 2-ó't 3-at és írja a je-
gyet."3 1 Gyerekfejjel rendelkezett a nyelvi humor egész eszköztárával: 
a makaróni nyelvtől a stílusparódiáig.) A „komisz kölök" humora 
jórészt Karinthyé. Csak ott M. V. Fulleré az érdem, ahol a humor 
forrása a jelentés. Pl. A képtelen logikájú mondatokban: „Nincs a Házba 

2 7 U o . 128., 131. 
2 8 U o . 89., 8 0 - 8 1 . 
2®Uo. 65. 
3 0 Idézi: Balázs Sándor: i. m. 173. 
3 1 Karinthy Frigyes -.Naplóm. . . 65., 67. 
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egy lélek se, csak én, meg böske, meg a cselédekk.. ." (K. 147.) Vagy az 
átvitt jelentések eredetiben való értelmezésekor: „mekérdesztem hogy 
mikor megy férhez aszonta nemtudja hogy Hajója mikor ér szerencsésen 
révbe - úgylácik, tengerész az illető." (K. 157.) 

A fordítások általában visszhangtalanok. Az Egy komisz kölök nap-
lója is. (Karinthy gyermekirodalmi fordításai közül csak a Micimackó 
kivétel, amelyről egyenesen a Nyugat adott hírt.3 5 Az Ifjúsági Irodalmi 
Figyelő 1922-es évfolyamának bibliográfiája ugyan számba vette a 
müvet, de „tisztán az irodalomtörténeti adatgyűjtés kedvéért", s ezzel a 
pedagógiai-erkölcsi szempontból „megbízható" művek ajánló jegyzé-
kéből száműzte. De sokáig mostohagyereke volt a mű a mai magyar 
könyvkiadásnak is. 1943-tól 1981-ig generációk nem olvasták, s gyerek-
kori élményként nem hagyományozták tovább. Ma újra élő könyv, 
élőbb, mint szülőhazájában.33 Vagy mint második hazájában, Angliá-
ban, ahol könyvtárak praesens gyűjteményeiben amolyan múltbéli 
emlék. 

Végül is a titkok titka mégsem az, hogy miféle fordítás az Egy 
komisz kölök naplója, hogy olvasta-e a naplóírással vesződő kisdiák 
Karinthy, hanem az, hogy több mint hatvan esztendő sem fogott a 
„komisz kölök" kalandjain. Ahogy a Tanár úr kérem kiskamaszain se! 
Amint nem fakította meg az idő se Tom Sawyer, se Huckleberry Finn 
figuráját avagy Micimackót, ahogy Karinthy magyarul életre keltette 
őket. Nagy Péter írása a „komisz kölökkel" kapcsolatban tanúvallomás 
számba megy: „. . . igaz örömmel fedeztem fel újra — írta — könyv-
kirakatokban az ősszel ifjúságom egyik kifogyhatatlanul kedves olvas-
mányélményét. Egy komisz kölök naplója - tán tízéves se voltam, 
amikor megkaptam. . . S egész fiatalságomon át el nem hagyott: Hakker 
Bandi útitársam lett és vidítom. . . S most kézbe véve az új kiadást 
örömmel látom, hogy már akkor sem választottam rosszul: Hakker 
Bandi ugyanolyan eleven, vásott kölök, mint volt, kalandjai. . . éppoly 
mulatságosak, mint ezelőtt egy félszázaddal voltak.. ."3 4 

F. KOMÁROMI GABRIELLA 

3 2Török Sophie: Ifjúsági irodalom. Nyugat, 1935. II. 4 8 6 - 4 8 8 . -
Gyerekek könyveiről. Nyugat, 1 9 3 8 . 4 5 5 - 4 5 6 . 

3 3Nickol Illy (USA, Cherry Hill) 11 éves, sokat olvasó amerikai 
kislány szerint A bad boy's diary с. könyvről osztálytársaival együtt 
nem hallott soha. 

3"Nagy Péter: i. m. 13. 




