
lepetést a duplafenekû láda. Szent-
jánosi Csaba nekünk õrzött meg va-
lamit a gyermeki gondolkodásból, ér-
zékelésbõl. 

CSEPREGI JÁNOS

(FISZ, Budapest, 2003, 78 oldal, 1200 Ft)

FRANZ KAFKA:

AAzz  eellkkaallllóóddootttt  ffiiúú

�Kísérlet járja be� � Sas József és En-
gels Frigyes egyesített terminológi-
ája szerint � na, azért nem Európát,
de a hazai germanisztikai irodalom-
tudomány szelídnek bár nem, álló-
nak annál inkább nevezhetõ vizét.
Ez a kísérlet (vagy kísértet) ugyan
nem mondhatja el magáról, hogy
�új vizeken járna�, hiszen a magyar-
országi Kafka-értelmezés már a sza-
kállas diszciplínák közé tartozik,
mégis, az eddig (jobbára) más cí-
men ismert regény módszeres filoló-
giai alapokon nyugvó, modernizált
fordításával elõállni eleve teljesít-
mény és esemény.

Figyelemre méltó maga a prágai
író életmû-sorozata is, egészében; a
mostani kötet harmadik darabja en-
nek. Korábban kihozták már A pert,
és kijöttek a Novellák is. Várható to-
vábbá (vagy idõközben talán meg is
történt?) a levelek címzettenként ta-
golt köteteinek megjelenése, a nap-
lók, töredékek és aforizmák sem ma-

radhatnak el, szó van A kastély újbó-
li közreadásáról is, az egész vállalko-
zást pedig egy Kafkáról szóló esszé-
gyûjtemény zárja majd. 

A kiadványsorozat egyik � ha
nem a � legizgalmasabb pontjánál
vagyunk most: Györffy Miklós Az el-
kallódott fiú címmel adja közre a ko-
rábban külföldön és itthon egyaránt
Amerikaként futó szöveget. Kafká-
nak ez a sorrendben elsõ regénye idá-
ig nálunk is a Max Brod-féle kiadás
megfelelõ kötetére alapozott átülte-
tésben látott napvilágot több alka-
lommal, akárcsak a másik két román.
Tudható, bár talán nem kellõképpen
közismert, hogy az Amerika cím
Brodtól, a baráttól és szöveggondo-
zótól származik; õ adta ezt a címet a
hagyatékban fennmaradt, töredékes
kéziratnak. Valószínûleg azért, mert
ez a viszonylag semleges cím, vala-
mint az Amerikához mint az �ígéret
földjéhez� vagy a �korlátlan lehetõsé-
gek hazájához� fûzõdõ képzetek elõ-
segíthették annak sugalmazását,
hogy a regény hiányzó befejezése po-
zitív kicsengésû lett volna. Ez volt
ugyanis Brod véleménye. Kafkával
folytatott beszélgetéseire hivatkozva
azt állította, hogy az �Oklahomai
Természeti Színházról� szóló utolsó
fejezetben a �derék fiúként� fungáló
fõhõs, Karl Rossmann sorsa mintegy
�paradicsomi varázslatra� egyszeri-
ben jóra fordult volna. Ami koránt-
sem bizonyos, hiszen Kafka végül is
csak az elejét írta meg a fejezetnek,
ráadásul naplójában ezt a munkáját
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Der Verschollene címen emlegeti.
Amely kifejezés korántsem problé-
mátlan jelentéstanilag, következés-
képpen lefordítani, magyarul vissza-
adni sem könnyû. Szó szerint valami
olyasmi, hogy �az (aminek a hangja)
elhangzott/elhalt�, átvitt értelemben
pedig: aminek/akinek �nyoma ve-
szett�, ami/aki �eltûnt�, amit/akit
�elfelejtettek�. Vajon tényleg így kell
felfogni Karl Rossmann nem is telje-
sen végig írt történetét? Ki tudja.
Mindenesetre Jost Schillemeit 1983-
ban, Kafka mûveinek kritikai kiadá-
sában már az elõbb részletezett cí-
men jelentette meg az �Amerikát�.
Sima ügy tehát, hogy mivel az új ma-
gyar fordításnak ez a kiadás szolgált
alapjául, a címet is hozzá érdemes
igazítani.

Mindez persze, ilyen pontosság-
gal, a magyarországi germanisztika
belügye csak inkább. A mellékkérdé-
sek, a jelen munkához felhasznált
eredeti szöveg hitelessége, a fordító
mind koncepcionálisan, mind pedig
a részletekben érvényesülõ szemléle-
te, technikai készsége stb. kevéssé ér-
dekelhetik a nem elsõdlegesen szak-
tudományos tájékozódásra törekvõ
olvasót. Ugyanakkor Györffy Mik-
lós, a vállalkozás szakmai gazdája
olyan irodalmár, aki leginkább a mû-
fordítás területén, azon belül is a Kaf-
ka-életmû fontosabb darabjainak át-
ültetõjeként szerzett nevet magának,
érdemes tehát akkor is figyelni tény-
kedésére, amikor átfogó feladatot
hajt végre és kommentál.

Ma õ Kafka leghitelesebb ma-
gyar hangja. Biztató és megnyugta-
tó fejleménye könyvkiadásunknak,
hogy közismert szakértelme és pre-
cizitása most a konkrétan nem általa
fordított Kafka-mûveket is egyetem-
legesen és remélhetõleg teljes követ-
kezetességgel körülveszi.

ZSÁVOLYA ZOLTÁN

(Fordította Györffy Miklós, Palatinus
Könyvkiadó, Budapest, 2003, 254 oldal,
2500 Ft)

GEORGE ORWELL:

LLééggsszzoommjj

�Nem olvasnánk és csodálnánk
Orwell tanulmányait, nem tanulmá-
nyoznánk életrajzát, vagy nem pró-
bálnánk meg morális [�] szótárát a
sajátunkba integrálni, ha nem írta
volna meg az Állatfarmot és az
1984-et� � állapítja meg a kortárs
amerikai filozófus, Richard Rorty.
Annak ellenére, hogy a fenti felsoro-
lásból kimaradtak, mindez Orwell
korábban írott regényeirõl is el-
mondható. A volt keleti blokk orszá-
gaiban (így hazánkban is) különös-
képpen: nem csupán azért, mert a
két fõ mû mondatai (finoman szól-
va) sajátosan csengenek errefelé, ha-
nem azért is, mert a helyi könyvki-
adás ezirányú adósságának törleszté-
se csak az utóbbi évtizedben vált


