
a egyetértünk Vitez azon kijelenté-
sével (is), hogy drámában nem

nyelvet kell fordítani, hanem magát a vilá-
got, akkor megértjük, hogy miért éppen
Caragialét lehetetlenség lefordítani. Mert
a világ – az a világ – lefordíthatatlan. 

A dráma-, pontosabban a színpadi szö-
veg fordításelmélete szerint kétfajta fordí-
tás létezik. Az „ablak” típusú az adott drá-
mai szöveg világának megismerésére törek-
szik; nevezzük ezt hûséges, filológiailag
pontos fordításnak, amely a darabbeli világ
rekonstrukcióját tûzi ki célul. Azért ne-
vezzük „ablaknak”, mert rajta keresztül
egy másik, idegen, akár távoli kultúra (tér,
idô) ismerhetô meg. A másik fordítástípus,
a „tükör”, nem az idegen megismerésére,
hanem önmagunk felismerésére irányul.
Ezért lemond az idegen szöveg világának
rekonstrukciójáról, – úgymond, hûtlen
fordítás, amely leginkább az adaptáció-
hoz hasonlít: az idegent a sajáthoz kíván-
ja közelíteni, átírja a tér–idô-kontextust,
és a kulturális kódokat megfelelteti valami
közelinek, ismertnek. 

Ha megvizsgáljuk a magyar drámafordí-
tások legújabb kori színpadi történetét, jól
érzékeljük, hogy egyrészt a fordítások az
„ablak” és a „tükör” típus között ingadoz-
nak, másrészt ez az ingadozás párhuzamos
a színháztörténet különbözô korszakaival.
Hol a szöveghûség, hol az adaptáció domi-
nál. A kilencvenes évektôl az utóbbi erôsö-
dik fel. Ahogy a színházban az utóbbi évti-
zedben az ôsszöveghez (Urtext) való hût-
lenség, az átírás, beleírás, szétírás kezd
meghatározó paradigmává válni, úgy a for-
dító is egyre kevésbé érzi kötelezônek a filo-
lógiai pontosságot. De a „tükör” típusú for-
dítások elterjedésének van egy másik oka és
lehetséges olvasata is: az, hogy a színház
egyre kevésbé érzi lehetségesnek a Másik

megismerését, maga az ablak létezése is egyre kérdésesebb tehát. Reflektálás helyett eljött
az önreflexió kora. A színpadi szöveg tükröt tart. Mintha nem akarnánk semmi idegent
megismerni, csupán saját magunkat felismerni az elénk tartott tükörben.

Caragiale magyarul legtöbbet játszott darabja, Az elveszett levél valamennyi – szám sze-
rint nyolc (!) – fordításának típusából kiolvasható nemcsak a kor, de az egykori elôadás
szándéka is. Politikailag minél érzékenyebb és minél szabadabb korban készül a fordítás,
annál kevésbé hûséges, annál jobban hasonlít egy jelen idejû adaptációhoz. Diktatúrában
általában „hû” szövegeket (Szász János, Deák Tamás fordításait Erdélyben), a kilencve-
nes évek elején-végén a pillanatnyi társadalmi-politikai helyzetre reagáló adaptációkat
játszották (Seprôdi Kiss Attila, Bodor Ádám változatait). De a darab 1949-es magyaror-
szági, nemzeti színhá-zi ôsbemutatójára készült fordítás – Nagy Elek (késôbbi írói
nevén Méhes György) munkája – több ponton is adaptációgyanús. A nyolc változat és
minden fordítói erôfeszítés ellenére ennek a Caragiale-darabnak sincs érvényes fordítása,
olyan, amelyet ma bárki nyugodt lélekkel vehetne elô – a színpad számára. Hangsúly ez
utóbbin. Mert vannak ugyan filológiailag pontos fordítások, ezek azonban játszhatatlan,
kevéssé humoros, idônként egyenesen színpadképtelen nyelven szólalnak meg (a legpon-
tosabb a Szász Jánosé). Az adaptációk érvényessége viszont rendkívül rövid: ami 1994-
ben jó lehetett (a Seprôdié például), ma nem tudna hatni; ami vidéken érvényes, nem biz-
tos, hogy Budapesten is az. Mindig az itt és most a meghatározó. 

Caragiale darabjainak világa különbözô. A társadalmi ranglétra csúcsán Az elveszett levél
vidéki politikusjelöltjei állnak, a Zûrzavaros éjszaka külvárosi kereskedôi már sokkal lejjebb
vannak, a Farsang szereplôi pedig az igazi társadalmi-nyelvi mélypontot képviselik. Ez
utóbbiban a helyszín a külváros, a mahala. Maga a szó is – nem véletlenül – török ere-
detû. A város, sôt: a fôváros peremén élnek a török, görög, örmény, zsidó, bolgár kiske-
reskedôk, saját foglalkozással, kultúrával, hozzá tartozó életstílussal és persze nyelvvel.
De itt laknak az elszegényedett, föld nélküli parasztok, a máshonnan betelepülôk is, akik
mind vágyakozva tekintenek a fôváros úri negyedei, a kis Párizs szíve felé. A XIX. század
második felének bukaresti külvárosát egy soknemzetiségû, saját kultúrával, nyelvvel, élet-
móddal, építészettel bíró, elsôsorban kereskedéssel foglalkozó réteg jellemzi. Még azt is
jószerével nemzetisége határozta meg, hogy ki mivel kereskedett. Ma ugyanezt a külvárost
elsôsorban a cigányság és az elszlamosodott munka nélküli munkásosztály lakja, ugyan-
olyan specifikus kultúrával, mint száz-százötven évvel ezelôtt. 

Nyelvében él a nemzet, a mahala pláne. A Farsang szereplôi igazi nyelvi karneválban lu-
bickolnak. A darabot román anyanyelvûek is szótárral olvassák, példa erre a dráma egyik
román nyelvû kiadása, amely bôséges szószedetet tartalmaz. Nyelvében ott vannak a kor
reáliái: az üzleti világ, a foglalkozások nyelve jószerével mind török–görög; a szerelmi
ügyletek szókincse franciás – rontott francia persze, mert a külváros nem tud jól semmi-
lyen nyelvet, az anyja nyelvét sem, csak utánoz. A kor hivatali nyelve, az ehhez kapcsolódó
foglalkozások, valamint a katonai rangok megnevezése a legarchaikusabb, egy nyelvben
(társadalomban, politikai rendszerben) ezek cserélôdnek a leggyorsabban. A kártyajáté-
kok, kártyavetés nyelve törökkel kevert francia. A darab helyszíne, a „fodrászéria” kiváló
drámaírói választás: itt aztán lehet keverni az arisztokratikus rontott franciát a legalanta-
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„… a fordíthatatlanság olyan talány, amelyre válaszolnunk kell…”
Antoine Vitez
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sabb népiességgel, itt együtt van a centrum és a periféria is, hiszen
ez nem valami belvárosi úri szalon, itt bizony tyúkszemet is vág-
nak, fogat is húznak. A táncok, az egyes ruhadarabok, jelmezek
megnevezése megint csak a (rontott) francia. És a nevekben él a
nemzet: a szereplôk nevei jószerével mind törökök, és hihetetlen
írói furfanggal vannak megkreálva. Színpadra fordítani e mahala
nyelvi világát lehetetlen. De muszáj. 

Caragiale az a román nyelvteremtô, aki ma is jelen van a köz-
nyelvben. Nyelvi humorának fô forrása a sokféle eredetû, hang-
zású szó mesteri keverése, az idegen szavak kifacsarása, a franciás-
kodás, a népetimológiák, a fantasztikus melodramatikus képzava-
rok. Ezekbôl számos fordulat átment a mai köznyelvbe. A Farsang
mondatszerkezete már maga dramaturgia: ilyen akciódús, pergô
cselekményû darabja az írónak nincs is több, ezt tipikus mondat-
szerkesztése – a rövid, felkiáltó mondatok, a sûrûn használt mon-
datértékû indulatszavak – is tükrözi; leíró, elbeszélô jellegû mondat
alig van benne.

Magyarul kétéltû szerzô Caragiale. Erdélyben egész más kul-
turális kontextusa van egy magyar nyelvû Caragiale-elôadásnak.
Hiába van magyarul az a Caragiale-szöveg, amelyet Kolozsvárt
játszanak, a beágyazottsága, kulturális referenciái merôben
különböznek, mondjuk, egy budapesti elôadásétól. De persze
nemcsak a szöveg, hanem az egész mizanszcéna. Erdélyben illik
tudni, hogy Ploieşti például miféle város, mert ugye a Farsang
szereplôi így vagy úgy mind Ploieştihez kötôdnek. Budapesten
ez a hely nem jelent többet, mint egykoron Bécs a Szeget szeggel
nézôi számára: valami létezô, de meghatározhatatlan, ismeret-
len hely.

Parti Nagy Lajos Karnebálja – finoman kerülöm a „fordítás”
szót – pontosan arra az ismeretre támaszkodik, amivel ma Buda-
pesten általában rendelkezik valaki a románságról és a román
nyelvrôl. És ez nagyjából egyenlô a nullával. Egyetlen román refe-
rencia van Parti Nagynál: a -scu képzô. (Félô, Ceauşescu és Iliescu
többet tett e képzô elterjedéséért, mint Eminescu vagy Enescu.)
Ilyeneket ír: figarescu (a borbély), pacsulescu, pindureszku, dísz-
pintyescu. Ennyit tudnak errefelé románul. Történelmi, földrajzi,
kulturális referenciából sem marad sok – bár ez a hírös város,
Ploieşti megmarad –, és akkor is ilyenformán: „Én a nép kemen-
céjébôl kisült ártatlan ploieşti honfilány vagyok – mondja Miţa –,
aki ha lángra lobban, ki tudja, hol áll meg. Az én ereimben mártír
nemzetôrök vére patakzik föl-le.” És a ploieşti honfilányból né-
hány oldallal odébb „ploieşti picsa” lesz, legalábbis vetélytársa,
Didina szövegében. A precíz, filológiailag pontos Szász János
ugyanezt a passzust így fordítja: „a nép lánya vagyok, és viharos a
természetem; elfeledted, hogy respublikánus vagyok, hogy ereim-
ben a február 11-i mártírok vére folyik, elfelejtetted, hogy ploieşti
lány vagyok – igen, ploieşti – …” A hûség nagy fordítói erény, de
a február 11-hez persze lábjegyzet kell, a precíz fordító oda is írja.
Szász fordítása tipikus „ablak”. Ezért is meglehetôsen nehéz elját-
szani. Például a lábjegyzetet. 

Nincs tehát „ablak”. Az a konkrét tér, idô, kulturális közeg,
amely a XIX. század végének Bukarest széli mahaláját jellemzi,
magyarul (legalábbis Magyarországon magyarul) és színházi
szempontból érdektelen. 

De „tükör” sincs – legalábbis Parti Nagynál nincs. Ugyanis egy
adaptáció a konkrét román világ helyére egy konkrét magyar köze-
get állítana (a konkrét nem azonos a realistával, de súrolja hatá-
rait), a meghatározott tér-idô, kulturális dimenzió egységével.
Nem ott és akkor és ôk volnánk, mint Caragialénál, hanem itt, most,
mi. De ez utóbbi sem érdekli Parti Nagyot. 

Hogy érzékelhetô legyen a különbség Parti Nagy és a többi for-
dító közt, nézzünk néhány Farsang-fordítást. Az elsô felvonásban
Iordache így beszéli el a fodrászbérlet-hamisítást: 

Szász János: „Nae úr aszongya: »Iordache, a patikárius kártyája
hókuszpókusz; nézzünk csak a körme alá: vagy kártyát lopott

tôlünk, vagy ellopta a pecsétünket, vagy csináltatott egyet a miénk
méretjére, mert úgy nyúlik a bérlete, mint a rántott sajt.«” Szász
pontos, nyelve szabálytalan, de stílusa egységes, régies, és van is
humora. 

Gera György, Hobán Jenô: „Aszongya Nae úr: »Itt valami nem
stimmel, tartsuk szemmel ezt a patikáriust. Mert ez vagy egy
csomó bérletet szerzett, vagy a stemplit lopta ki, vagy egy másik
stemplit hamisított – különben nem nyúlna úgy a bérlete, mint a
rétestészta.«” A fordítás pontos, a szerzô a szituációt fordítja, nem
a nyelvet, nyelvi humora kevés. 

Bodor Ádám: „Matyi úr odafordul hozzám: »Te Jocó fiam, itt va-
lami erôsen bûzlik. A patikus kibaszik velünk. Legyünk csak résen,
mert ennek csakúgy szaporodnak a bérletei.«” Rövid, kihagyásos,
szabályos (nem rontott nyelv), adaptáció, meglehetôsen trágár;
neveket is fordít, ám nyelvi humora nem érvényesül. 

Kacsir Mária: „Jenôke, itt valami szemfényvesztés folyik, rövidre
kell fogni a patikárius urat: vagy megfújt egyet a bérleteimbôl, vagy
a pecsétnyomainkra tette rá a kezét, vagy csináltatott magának
egyet a miénk mintájára, de úgy nyúlik a bérlete, mint a rétes-
tészta.” Bár a fordítás pontos, kissé szürke, régies, nincs humora,
és mondatszerkesztése azt mutatja, hogy nem színpadra készült. 

En fin, Parti Nagy Lajos: „Ide hallgassál, Iordache, mondja a
fônök zárás után, ez a malacszôrû átpalánkozik minket a szaron
is, nézzünk a körmire, ez vagy bilétát lop, vagy a stempliket, ha-
csak egyenesen nem gumméroztatott magának egy stemplit. Mer
ennek úgy nyúlik a bérlete, mint a rántott sajt, ha teccik érteni.”
Ez a leghosszabb szöveg, bele van írva rendesen, szabálytalan és
egyéni nyelven szól, és igen vicces. És fôleg ügyesen keveri az idôt:
régies is meg mai is. 

Parti Nagy nem szavakat fordít, mint a filológusok, mert akkor
annak a Másiknak a megismerésére törekedne. (Azt gyanítom, fi-
lologizálni nem is lenne képes. Ahhoz tudnia kellene például romá-
nul.) És nem csak világot fordít, mert akkor adaptálna, és terem-
tenie kellene egy egységes, koherens közeget. 

Teatralitást fordít. 
Absztrakt és teátrális nyelvi világot teremt. A nyelv teatralitásá-

nak eszközével teremt meg – magyarul tulajdonképpen (szerin-
tem) elôször – egy eddig ismeretlen Caragialét. Mert Caragiale
összetett nyelve és a benne rejlô teátrális lehetôség eddig nem
tudott megszólalni magyarul. 

Parti Nagy mûve nem tekinthetô fordításnak; „Réz Pál fordítása
nyomán írta Parti Nagy Lajos”, áll a papíron. Foucault után nevez-
zük többszörös nemi identitású mûalkotásnak. Nem „ablak” és
nem „tükör”. Legfeljebb maszk. Szép maszk. Amelyet ráillesztettek
az arcra. Hasonlít is meg nem is. Felfed és eltakar. A Karnebál Parti
Nagy írói és drámaírói életmûvének része. A magyar Caragiale-
recepció mérföldköve. 

A kilencvenes évek elején a Mozgó Világ kiadott mellékletként
egy úgynevezett szócséplôgépet. Egyik oldalon nemzeti-konzerva-
tív, másik oldalon nemtudommi-liberális szóösszetételeket lehe-
tett vele gyártani. Mindkét oldalon három-három kerék volt, fan-
tasztikusakat lehetett vele (szó)csépelni. Ennek mintájára le-
hetne készíteni egy Parti Nagy-szócséplôgépet is. Bár a tervezésre
talán jobb volna felkérni Rubik Ernôt, már csak azért is, hogy ne
két, hanem legalább hat különbözô oldala legyen a nyelvi játék-
nak. Lenne egy archaikus oldal, egy patetikus, egy trágár, egy ide-
gen szavas, egy mai szlenges és egy idézetes (elvileg megvan a hat,
de tudnék még párat). Csakhogy szemben a Rubik-kockával, ahol
egyszínû oldalak összeállítására törekszik az ember, a Parti Nagy-
kockánál arra kellene törekedni, hogy minden oldalon minden
színbôl legyen. Ebbôl jönne ki a Parti Nagy Lajos-darab. A Rubik-
kockából valaha versenyek is voltak, hogy ki tudja a leggyorsab-
ban összerakni. Szétszedni, legalábbis a nyelvet, Parti Nagy tudja
a legjobban. 

Csépel rendesen. Szövege hosszabb, mint a román mesteré,
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szemre úgy egyötödével. Amint valaki történetet mesél a darabban
– mesél Iordache, a segéd a bérlethamisításról, Pampon arról,
hogy hogyan találja meg a szerelmes cédulát stb. –, Parti Nagy
rögtön belefeledkezik a cifrázásba. 

Ez a túlbeszélés talán akadálya lesz/lehet a színpadon a pergô
akciónak, hiszen a szereplôt saját beszéde tartóztatja fel. (Hogyan
egyeztethetô össze – rendezôileg – a rendkívül zsúfolt akció, a bo-
nyolult viszonyrendszerek, a keresztül-kasul átöltözések és a
nyelvbe való kényelmes belefeledkezés, nem tudom. Még.) Caragi-
ale jelenetei akciódúsabbak, hôsei röviden, velôsen fejezik ki ma-
gukat, sok indulatszót használnak, mert indulatosak, és folyton
csinálni akarnak valamit. Parti Nagy hôsei inkább beszélni szeret-
nek és nem cselekedni. Caragiale vastagabb, valószerûbb, konkré-
tabb szereplôket ír, agresszív hús- és vérebeket, a Parti Nagy-félék
irreálisabbak, mûvibbek, irodalmibbak, afféle marcipán pitbullok.
Az akcióról a hangsúly átkerült a fikcióra. 

A logorrheás Iordache például azt mondja: „Legalább béfalom
végre a káposztámat. Ott vár szegény a bodegába megmeredve,
mint a sírásó haja.” A precíz Szásznál ennyi van: „Megyek: meg-
eszem végre a káposztámat.” Didina „egy pikolett sert” kér ma-
gyarul, románul mindössze egy sört. A harmadik felvonásban egy
nyereményrôl, egy zenélôdobozról esik szó, Parti Nagynál így:
„Egy muzikánt dohányosszelence. Csukható. Mit szól? Izgassa,
mi?  Eredeti antik Ploieştibûl. Vadonatúj. Pláne muzsikál. Föl-
húzza az ember a kis kulycsánál, oszt két nótát is elpimpog.”
Szász fordításában (az eredetiben is) ennyi van: „Egy zenélô do-
hánypikszis; két dallamot tud.” Végtelen hosszan lehetne sorolni
a példákat arra, hogy Parti Nagy miként írja tovább Caragialét.
Hogy mi minden jut eszébe a helyzetekrôl, a figurákról, a tárgyak-
ról, szerelemrôl, kártyáról, italról stb. Hôsei, ha káromkodnak is
(„hogy a csipába?” vagy „hogy az istenegeribe?”), inkább csak jel-
zik a káromkodást, indulataikat barokkos levegôvétel szelídíti
meg. A Parti Nagy-féle barokkban így beszélgetnek a szereplôk: 

„– Egy bagatell vasat kérem, annyit se kapok.
– Egy kanyit se?
– Egy buzgár kanyit se.”
A pontos Szász mindezt így fordítja: 

„– Semmit, két éve semmit. 
– Semmit?
– Semmit.” 
Lenyûgözô, hogyan szeret bele Parti Nagy a felsorolásokba:

a fodrászériában például ilyen szolgáltatások vannak: „frizírozás,
stucc, trimmolás, fülszôr, orrszôr, masszôr, manikûr, ridikûr,
mágnesos tyúkszemirtás, miteszer, furunkulus alakartén.” Cara-
gialénál „alakartén” mindössze három tétel (hajvágás, mosás,
tyúkszemirtás) szerepel, Parti Nagy ezt tizenegy tételre tudja tu-
pírozni. Vagy: „a Didina otkolonjai meg pacsulettjei, meg a pomá-
dék, rúzsongok, pirosító francok”… 

A (rontott) idegen szavakhoz való gyöngéd vonzódás, a szavak
összecsengetése, verssé fûzése, a szépséges képzavarok úgy ra-
gadják magával a költôt, mint végzetes nyelvi habok. A Parti
Nagy-féle nyelvi karnebálban végkimerülésig lejtenek olyan
nyelvi eszközök, amelyek képesek a lefordíthatatlan román for-
dulatokat helyettesíteni. Bárhova nézünk ebben a szövegben, tér-
ben, idôben, kultúrában hatalmas kevercset látunk. Ettôl abszt-
rakt ez a szöveg. Mindenféle idegen nyelvi törmelék elôfordul itt.
A francia szavakkal például az a trükk, hogy míg Caragiale bôven
és rontva ontja ôket – merthogy a román meg a francia, ugye,
nemcsak hogy közel áll egymáshoz, de kulturálisan a francia volt
ott az, mint a német egykor itt –, a magyar Caragialékben nem le-
het csak úgy franciázni, mert semmi értelme nem lenne. A Parti
Nagy-féle franciaság azonban annyira torz, hogy már költészet-
gyanús. Revoár – mondják búcsúzóul; pardon bokú és boka és bukó
és bika és baka – kérnek bocsánatot, mindig máshogy, mert
ugyanaz kétszer nekik sem juthat eszükbe; konkuranszié a vetély-

társ, alakartén lehet borotválkozni, alómars – az indulásra, gran-
diôz és pompôz és direktôz és mongyô és kismadmazel és mezeilonc és
sertés lafam.

Amit szétlapított idegen szavakból itt olvasni lehet – dettókép-
pen, spórolice, papendekli, ápertéileg, vicavarsa, intervallam, korpusz
delikvencs, vitriöl, butilka, hipdózis, görlice, gardedám (mint garde-
rób), trotil (a trotli helyett, mintha valami vegyszer lenne) –, az
már direkte kibírhatatlan. 

Parti Nagy egyik fô nyelvi hókuszpókusza a személytelen szer-
kezetek, amelyekkel gyakran kiváltja a lefordíthatatlan román
humort, például így: „Szakáll fog lenni, avagy nyírás fog lenni?” –
kérdezi a borbélysegéd; vagy „kivonás alá került a forgalomból” –
mármint a fodrászbérlet; vagy: „vagyok követve?” Meg a tetszike-
zés: „Gondoltam, hogy nem tetszik fogni repesni a Fônök úrnak.”

És aztán a dühödt fenevadak, bôsz szeretôk egymásra is hihe-
tetlen nyelvi kreatúrákat tudnak mondani: sánta kélgyó, bugapa-
raszt, vérnôsz csirkefogó, krakéliô vadparaszt, fészektúró sanda-
disznó, ámokbarom, ragyabetyár, szárazmajom, pocsok csirkefogó,
cégér fáni, vérnôszipoly, repedányi liba, sôt: repedányi ribanc, tavi-
csuma, hóhérkolbász, sántalidérc, ganajpondró, surbankó lific.

A szerelmi és szexuálszerelmi melodráma- és operettszókincs
Parti Nagy ôshazája, bár Caragiale sem kutya Ámor francia nyilai-
nak lövöldözésében. Parti Nagynál vérpadiglan szeretnek, lábnyo-
mátilag imádnak, a legszentebb lamurôz Vénuszért dobják oda
milicista karrierjüket  a hôs férfiak, meg abban reménykednek,
hogy „reggel a nagy rahedli pénztôl megnyugszik a gerlice, oszt
turbékol nekem megen föl-alá a dúcon, ha teccik érteni”.  Mások
meg visszaélnek egy gyönge szív húrozatával. Csocsigerlicémnek,
csacsimókusomnak szólongatják egymást. A figarót Smoncilinak
hívják –  románul Bibicul; a magyar telitalálat. Fôleg a Smoncili
szólítja mindenféle neveken a babáit; románul általában nem va-
riálja. Ettôl aztán Smoncili nedégesen békülékeny lesz, míg Bibi-
cul keményen bánik a ploieşti nôcikkel. Az inkriminált szerelmes
levél pedig így hangzik: „Moncili Smoncili, hónap, azaz szerdán a
vén trotil Ploieştibe utazik. Oly uncsi magam lenni árván. Nem
jössz el forró vulkánkám eloltni? Gyere, rúgjunk ki a hámból, mon
ami belefér…” 

Parti Nagy szövege nem agyaglábakon áll. Idéz ô irodalmat
bôven, magyart, világot, viccet, operettet, meg amit akarunk. Per-
sze, elôbb kitekeri az idézet nyakát. Ilyeneket olvasni: „Nincs ná-
lam vesztesebb teremtés”; „Tûrök, ameddig tûrhetek”; „Mert jôni
fog, ha jôni kell”; „Egy Pampon szava mint a nehéz kô”; „Hacsak
úgy nem, kérem”; „Hogy elfelejtsem a megemésztô tüzet, ami
belül ugye bánt”; „Nekem már a lét hímetlen”. 

És mindez együtt, egyetlen mondatban: az összes nyelvi jelen-
ség, stílus, fordulat, idegen szó, mind-mind jól összegyúrva és egy
végtelen, minden konkrétumot nélkülözô, elvont tér-idôbe dobva.
Mert így csúszik össze az idô egy mondatban: „a textilbizniszbe
van egy kis társtulajdonom bazárilag”; „iszom a bürópoharat”;
„széjjelabriktolom a vegyszeres pofáját, a nôszô vért kiütöm az
agyából”; „Ez magyarázatot kíván! Ez vért kíván. A pofáját lesza-
kajtom.” Ahol Didina masamód és butikosnô, Iordache meg a
Hurkabutikba jár ebédelni. 

És vannak persze írott fordulatok, amelyek színpadon bizonyára
nem állnak meg: a „kisvártatva magasságába” két túlságosan
hosszú szó, az „el sikerült iminálnod” [= eliminálnod], „mon ami
belefér” [a szerelmes levélben], vagy a „Forradal Mári” aligha
mondható. A többi tûzijáték.  

„Most elmegyek, de nemsokára ellenkezôleg” – fenyegetôzik
Iordache, Parti Nagy szétbeszélt hôse. Ahogy Caragiale irodalmi
fordulatai bevonultak a román köznyelvbe, úgy Parti Nagy eredeti
szövegei, fordításai fognak a magyarba – talán, elég nagy eséllyel.
Aki végigolvassa ezt a mûvet vagy az Ibusárt, A test angyalát, bár-
mit, úgy érzi, máris tud Parti Nagy-ul. (Pedig ellenkezôleg.) Mert
ez itt a nyelvi teatralitás. A többi revoár. 
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