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Anamaria Pop

Párhuzamosság szédülete, 
Balatonfüred, 2014. szeptember 28-29.
(jegyzetek, címszavak)

»  2000. október 5. Nádas Péter író – Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem, székfoglaló: 
Az ész csöndes érvei – (megjelent: a Párhuzamos történetek részeként) – első kötet, utolsó 
fejezete; megrökönyödés, csodálat, Esterházy: „Csukd be a szád, mert berepül a légy!” 

»  Nádas – egy különös irodalmi világ – ez nekem kell!!! 
»  2000 ősze – Egy családregény vége – megjelent 2001-ben (7 nap és 7 éjszaka le volt fordítva) 
»  2008 – Temetés – színdarab (Bocsárdi László rendezése), bukaresti színház, 2013-ig játszották 
»  2010 – esszékötet: Az öreg kontinens sebei – 14 esszé (válogatás) 
»  2011 – Emlékiratok könyve (Emlékiratok Apokalipszise) – román nyelvben a könyv szó egy 

„ernyő” fogalom, végtelenül banálisan hangzik, tehát, megváltoztattam, utaltam a biblikus 
apokalipszisre; az erélyi irodalmárok megtámadtak (hogy mertem hozzányúlni ahhoz, amit 
Nádas leírt???, mert az sérthetetlen és megmásíthatatlan) – Nádas megvédett… 

»  jelen: Párhuzamos történetek második kiadást olvastam (többször is!!!), falhoz dobtam – most 
fordítom 

»  nagyon fontos volt a megértéséhez Radics Viktória: Kritika helyett c. esszéje 

Párhuzamos történetek – egy gigantikus freskó 

»  Nádasnak sikerült, ahogy abban a nagy interjúban, amit az Élet és irodalom számára adott (2005. 
november 4.), elmondja: „A szerkezet kaotikus, mert kaotikus a világrend, a káoszban nem én 
akarok önkényes rendet teremteni, nem a regényíró, én erre nem vagyok képes… Legfeljebb 
regisztrálom azokat az elemeket és elveket, amelyek a káoszban struktúraképzők, és azokat, 
amelyek nem képesek ilyesmire.” 
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»  a román nyelvre fordítás által ezt a „rendezett káoszt és véges végtelent” kell átültetni egy más 
kultúrába, más nyelvre, más szellemiségbe, amitől bizony mérhetetlen távolságban van a ma-
gyar kultúra, nyelv és szellemiség, ezáltal a nehézségek is sokrétűek 

»  ennek ellenére, paradoxális módon, a két nyelv és kultúra között van átjárhatóság, megvannak 
azok a rések, amelyeken egy kis bátorsággal át lehet menni… 

»  a nyelv megerőszakolása – de lehetőleg úgy, hogy ne fájjon, sőt, örömet okozzon, az orgazmus 
megmaradjon mindvégig (ha lehet, azon túl is) 

»  tehát, nem mondhatom, hogy ennek a kaotikus világnak, és mindannak ami hozzá tartozik az 
átültetése folyamán merülnek fel nehézségek – máshol bukkannak fel ezek a nehézségek… 

»  ha nem is ilyen mértékben, de a román irodalomban, kultúrában nem idegen ez a Nádas-féle 
világfelfogás, ez a világkép, miszerint a kaotikusnak tűnő világban már érvénytelen az az ok-
okozati rend, melyet az eddigi regényirodalom képviselt

»  sőt, kitágítva egy kicsit az átjárhatósági réseket, át lehet ültetni / fordítani azt a Nádas-rend-
szert, melyben a nem-lineáris, nem-kauzális összefüggések jelennek meg, valamint nem köz-
vetlenül beláthatóan… ily módon a fordítás betölti azt a feladatát is, amit József Attila oly 
szépen fogalmazott meg: „Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon taní- tani!” 

»  a befejezetlenség hangulatát is – ami elejétől végig érződik, illetve a végén kicsúcsosodik – át 
lehet ültetni a román kultúrába, román nyelvre. Nádas egyetemes nyelven oldotta meg kíván-
ságát, miszerint: „Minden vágyam az volt, hogy olyan regényt írjak, amely a lezáratlanságot 
szerkezeti feltételként foglalja magába. Nem tudom lezárni. A nem szimmetrikus világnak ez 
az egyetlen záloga.” 

»  a szexualitással sincs probléma, mert elégé hangsúlyosan jelen van a román irodalomban, kul-
túrában… a keretek kisebb-nagyobb tágításával át lehet vinni Nádas végtelen és nemes radi-
kalitását, amellyel tökéletesen ignorálva a társadalmi nyilvánosság tabuit és nyelvi korlátait, 
oly természetességgel vonja be a szexualitást az általa ábrázolt több életterület közé, hogy az 
bizonyára forradalminak tekinthető… 

»  aminek nem mondható, hogy Romániában tradíciója lenne + a 40 év diktatúra, de a román 
kultúra hajlamos ilyesmire, egyáltalán nem prűd (H. Miller: A Rózsa keresztre feszítése c. triló-
giának fordítása felszabadította a nyelvet) – a román nyelv erotikus lehetőségei a magyarhoz 
képest sokkal önfeledtebbek, kifejezőbbek 

»  a román irodalomban Mircea Eliade Nádashoz hasonlóan az ösztönéletet mint alapot hasz-
nálta, ami természetesen szexualitást képez, és ami egyszerre mitikus és társadalmi hátteret 
is ad. Mindkét nagy írónál minden mitikussá válik – bármely gesztus, érintkezés, szexualitás 
mítoszt teremt – tehát a Párhuzamos történetekben a sokat vitatott szexualitás nem lesz vitaté-
ma Romániában… úgy gondolom, hogy az eddigi e témakörben létező román irodalom vagy 
irodalomrészlet valahogy várja, hogy „párbeszédbe” szálljon a Nádas szöveg szexualitásával. 
Ami viszont újdonság, hogy Nádas túllépett a nemzeti határokon, és az európai gondolkodás 
más áramlatai érdekelik… Nádas regénye könyörtelenül bemutatja mindazt, amit a nemzeti 
tabuk és nyelvi korlátok ledöntése jelent, vagyis a szabadságot jelenti 

»  mint román fordító, kimondottan előnyben érezhetem magam a regény sokrétű világa miatt… 
érdekes, izgalmas nem teljesen veszélytelen kaland ez a bonyolult barangolás (amely mégis 
tökéletes logika szerint történik), amely tele van tűzdelve finom, félmondatos, csak egyetlen 
névre vagy eseményre vonatkozó apró utalásokkal, melyek néha többszáz oldal múlva köszön-
nek vissza… melyek látványosan képviselik a szerzői szándékot az elrejtett összefüggések eset-
leges megfejthetőségét illetően 
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»  úgyszintén a viszonyok fordítása: Nádas úgy beszél a világról (óvatosan, roppant árnyaltan 
ismerteti az ismertetendőket) a legparányibb, legrejtettebb, valamint a legnagyobb dolgokról, 
a történelmi körülményekről, a szereplők testi-lelki viszonyairól és tudatrezdüléseiről, továb-
bá mindezek összefüggéseiről, mintha ezek lennének a világ legtermészetesebb, legrejtettebb 
részei. Egyszóval azt mondanám, hogy a román nyelv kimondottan befogadó közege ennek 
a késpengén történő egyensúlyozásnak… a szerző szerint a Párhuzamos történetek formáját 
tekintve azért tűnik esetlegesnek, mert egyensúlyt tart a rend és a káosz között 

»  kimondottan élmény fordítani az idősíkokat: nem lehetünk tisztában például azzal sem, mikor 
történik az elbeszélés aktusa, s vajon melyik időszakból tekint vissza az elbeszélő (kicsoda is?) 
mindarra, amit elmondott: nem eldönthető, hogy a narrátor (akár első, akár harmadik személyű 
formájában) a történéssel szinkronban meséli-e a történetet, esetleg mára, az olvasás pillanatára 
kell-e tenni a fikció alapján, az elhangzás idejét vagy netán egy elkövetkezendő fiktív jövőt kell-e 
feltételeznünk… Itt, érdekes módon, mintha az idő teljes kikapcsolásával találkoznánk: a szerző 
mintha megszüntette volna az idő múlásának, az időbeliségnek, az aszinkronitásnak poétikai és 
narratológiai funkcióját. A szerző a különböző történetszálakat, az idősíkokat váratlan váltások-
kal, már-már filmes vágásokkal fűzi egybe. Ez az emlékezet uralhatatlan mozgását megjelenítő, 
folytonos oszcilláció váratlan helyzeteket teremt az olvasó számára, a nagyszerkezet első (sőt má-
sodik és harmadik) pillantásra áthatolhatatlannak tetsző szövevényéről nem is beszélve. 

»  e regényben rengeteg viszonyító időmeghatározás hangzik el (ma, aznap, akkoriban, mert aztán 
stb.), többször említtetik komoly időugrás („amikor hosszú évtizedek után visszaemlékezett”), 
időnként megjelenik az elbeszélésnek a történéstől elkülönített ideje is („mai szemmel nézve 
nem nagy sebesség”) – de arra nézve, hogy honnan- és mikor-ból, s milyen szemszögből kellene 
együtt látnunk vagy hallanunk a rendkívül sokféle (1930-as évek, 1945, ’50-es, ’60-as évek, 
a rendszerváltások ideje) történeti időben játszódó cselekménydarabokat, nem kapunk felvilá-
gosítást. Vagy lehet, hogy épp ezt a narratív időtlenséget kellene alapul venni? Minden egyszerre 
hangoznék fel, s a történések ideje egy felső, általános szempontból, lényegtelennek tűnnék fel? 

»  e regény világa egyrészt végtelenül tágas, mind földrajzilag, mind történetileg, mind szoci-
ológiailag… Nádas mindenről beszélni akar, a szó legszorosabb értelmében, s e törekvésének 
következtében oly széles körképet ad, hogy alig lehet belátni. Amint viszont előre haladván 
a regény világában, már berendezkedtünk e tágasságba, e világ állandóan meg is lep összefo-
nódottságával, elemeinek ismétlődésével, szerkezeti analógiáival: mintha e világ ugyanakkor 
roppant szűkös is lenne, s az érintkezések szorító hatalma elől nem lenne menedék a világ túlsó 
felén vagy más történelmi időben sem. 

»  az a benyomásod, hogy körben jársz az időben, többször is visszajutsz bizonyos pontokra, és 
nem világos, miért éppen akkor és oda. Nem tudod, hol a tulajdonképpeni kezdet, honnan 
indulj el, mi lehetne a fogódzód, s ha már másodszor olvasod a könyvet, akkor sem látod, hova 
fogsz érkezni, hiszen a regény végén épp hogy nincs vége, ahogy sem kronológiailag, sem más 
belátható szempontból nem az elején kezdődik

»  viszont nagyon nehéz volt (és sok időbe telt) azt a bizonyos tökéletes logikát (ami a káosz-
ban rejtőzködik) megértenem, a regény szálait kibogoznom, elérni odáig, hogy görcsök nélkül 
gondolkozzam, hogy átvegyem Nádas szabadságát, hogy lebontsam a saját lényemben létező 
tabukat, a román nyelv bizonyos korlátait és szabadon lebegjek a már említett „rendezett káosz 
és véges végtelen” között. 

»  mint említettem már, a megértéshez komoly segítségemre volt Radics Viktória Kritika helyett 
c. esszéje. 
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»  ennek az írásnak többszörös olvasása után szabadultam meg a görcsöktől és könnyedén, más 
megértési szinten közeledtem a Párhuzamos történetekhez… ahol, mint R. V. mondja: „A sza-
kadozott történetek összevegyülnek, elválnak, és soha többé nem találkoznak, váratlanul foly-
tatódnak, és váratlanul nem folytatódnak tovább. Valahogy úgy vagyok vele, mint az életem-
mel, az életekkel általában: nem tudom összerakni. A regényforma az élet-formáit és a halál 
kiszámíthatatlan nyeséseit tükrözi igen élesen. A fikció szereplői olyanok, mint az angyalok, 
átjárnak tereken, időkön, koponyákon, és suttognak, mozdulnak, neszeznek, még ha az elbe-
szélő elhallgatott is – csak jelenléte nélkül – érthetetlenül.” 

»  címeket – ebben a regényében is, Nádas a legtöbb esetben enigmatikus címeket választ, pro-
pozicionálisakat (indokoltságát szándékosan átláthatatlanná és enigmatikussá teszi őket) – ez 
már az Emlékiratokban is jellemző volt Nádasra – tehát, egy ismert jelenségről van szó 

Nyelvi problémák / nehézségek 

»  inkább nyelvtechnikai jellegűekről van szó, a szavak szintjén 
»  magyar alany – ige: mész – meszesedik, tűz – tüzesedik, kerek – kerekedik, eszik – evés, mos-

dik – mosdás, lát – látás; román alany – ige: văd/lát – vedere/látás… de a román vedere szó 
elsősorban = képeslap 

»  a magyar nyelv engedékenyebb a fokozás szempontjából. (fokozás – fokozat) magyarul verti-
kalitás – románul lineáris!!! (pl. nagyon pozitív nagy hiba használni) 

»  lefokozás – románul nincs 
»  jelzők – a román nyelvben sokkalta ritkábban használják 
»  nemek – magyar nyelvben vs. román nyelvben. Az, hogy a magyar nyelvben nincsenek nemek 

– sok kalamajkát okoz… 
»  szinonimák vs. belső ritmus 
»  a hosszú, szétágazó mondatok fordítása – egy szép, izgalmas nyelvi kihívás, nincs lehetetlen 

– a tőmondatokat kurva nehéz lefordítani
»  lefordíthatatlan szavak: pl. a tanya szónak nincs pontos román megfelelője, sem a nyilas, báty 

vagy a nővér kifejezésnek… körül kell írni őket (pl. a nyilas kifejezésnek a pontos román meg-
felelője 6 szóból ál… a nyilas nem egyenlő a vasgárdista kifejezéssel, ahogy sokan hinnék), 
a báty vagy a nővér kifejezést csak 3-4 szóval lehet leírni… ezért (is) a román fordítások az 
eredeti szöveghez képest általában 15-20%-al hosszabbak szoktak lenni 

»  a szótár elhagyhatatlan eszköz, használata nagyon fontos!!! 
»  magyar tulajdonneveket nem fordítom le, nem írom le fonetikusan, nem mondok le az ékeze-

tekről – ostobaságnak és tiszteletlenségnek tartom az ilyen megoldásokat 

Nádas befogadása a román közegben 

»  Egy családregény vége c. regény – nagyon jó kritikák, recenziók 
»  Az öreg kontinens sebei c. esszékötet nagyon jó kritikák, recenziók 
»  Szegény, szegény Szása Andersonunk c. esszét tanítják a politológiai egyetemen 
»  Temetés c. színdarab – nagyon jó kritikák, recenziók (44 recenzió!!!) 
»  Emlékiratok – sok pozitív visszajelzés, de egy komolyabb elemzés még várat magára, a román 

olvasóknak (még a szakmának is), Nádas, így egyben egy kicsit „sok”… 


