
MORS SUA, NIHIL ALIUD
Nádas Péter: Saját halál

Nádas Péter immá r hosszú évek óta a test szen
zációi felól próbál eljutni - minél messzebbre.
Pontosabban a testi szenzációkat megvilágosító
reflexió során. Azon belül a test szerelmi eroti 
káján keresztül. Vagy a test halálán át. Olykor
- miként most is - beszél a kettő kapcsolatá
ról, a halál erotikájáról. Tagolt, szabályos rend
ben , úgynevezett "tisztességes mondatokban"
(vö. Játéktér. Bud apest, 1988, 35-36.) kíván szá
mot adni mindarr öl, am ire talán nincs is sza
vunk. Mert ha nincs szó, mondatok még akkor
is vannak. Méghozzá olyan mondatok, amelyek
a testtel és annak halálával kapcsolatos megszo
kásainkat veszélyeztető tudásig próbálnak vissza
tisztítani.

"Neveltetése mintáit követve, [az ember] szen
vede1yesen ignoráíja saját állapotának realitását."
(31. - kiemelések: B. S.) Tézisrnondata lehetne
ez Nádas egész pr6zájának, amelyben rendre az
összetartó "neveltetés" és a felforgató "realitás"
elkerülhetetlen konfliktusának (az Emlékiratok
könyve egyik emlékezetes fordulatával: a "sza
bálytalanság sz éps égeinek") "szenvedélyes"
körülbeszélését tapasztalhatjuk. A kulcsszó ter
mészetesen, mint rníndig, most is a "szenve
d ély". Amennyiben a szenvedély áthelyezéséról
van sz ö, vagy - Nádas terminusát kölcsönvéve
- átbillentéséról (umkippen). (209.) A szenvedé
lyes átbillentésról, jobban mondva, a szenve
dély általi á tbi l lenésről, Az emberről, aki elő

ször szenvedélyesen tagadja "saját állapotának
realitását", jelen esetben halandóságát; majd 
átbillenve - szenvedélyesen t~adja előző ha
mis szenvedélyét, s azon túl "neveltetésének
rnint áit"; csak hogy végül - még tovább billen
ve, azaz végképp átbillenve - szenvedélyesen
igenelje azt a bizonyos "realitást", a halál radi
kális valóságát.

A szívinfarktusát "saját hal álk ént" megélő és
elbeszélő, s így az elbeszélés során azt valóban
elsajátító Nádas a neveltet és-szenved ély-real í
tás tengely mentén tragikus belátásra jut : "Ot
venegy éves voltam, szellemi és fizikai teljesítő

képességem csúcsán, mondandm, ha nem ebben
a pillanatban buktam volna le onnan." (37. 
kiemelés: B. S.) A tragikus felismerésnek több
következménye lehet, például az ironikus fogal
rnazásm öd. Az iron ikus mondat egyfelól arról
ismerszik meg, hogy ironizál azzal, amiról szól :
"Otvenegy éves voltam, szellemi és fizikai telje-
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sítőképességem csúcsán.. .rr Másfelől viszont, ha
"tisztességes mondat" is egyúttal, ironizál saját
magával is, amennyiben önmagát teszi latra,
például a feltételes mód hangsúlyos haszn álát á
val: " .. .mondanám .. ." Az ilyen mondat teh át
felfedi , esendév é teszi magát, s így egyenértékű

lesz a Nádas-próza konfesszion ális szándéká
val, mintegy igazolja azt. Az ironikus mondat
viszont meglehetősen ritka szerzőnk prózájá
ban , noha az általa képviselt "tisztességesség"
megjelenik egy jóval gyakoribb mondatfajtá
ban , amelyet most, jobb sz ó híján, tipikus mon
datnak. tipikus Nádas-mondatnak neveznék. A
tipikus mondat ped ig nem esendő, hanem erős.

Nem felfedi, hanem felépíti magát. Legalábbis
úgy tűnik, hogy látványosan felépíti, de lehet,
csak azért, hogy végül - a személyiség elkerül
hetetlen bukásával párhuzamosan - még lát
ványosabban leépítse magát. De maradjunk
egyelőre a többfokozatú önfelépítésnél, ame
lyek közül nézzünk most hármat. Nevezzük az
elsőt t ézismondatnak, amely kiegyensúlyozot
tan kétpólusú, azon belül - s ez leginkább ol
vasás dolga - a két pólust vagy statikusan
szembeállító. vagy dinamikusan feltételező: "A
lélek emlékezete nélkül a test nem érthető."

(35.) A második az úgynevezett analitikus mon
dat, amely - a fenti alapszerkezet megőrzésé

vel és továbbgondolásával - többrétegű, tük
rös kapcsolatrendszerbe ágyazza magát: "A tes
ti szenzációk felett érzett intellektuális örömnek
a fájdalom mélysége rajzolja ki a határait." (37.)
A harmadik pedig, megint csak jobb szó híján,
legyen a doktrinális mondat, amely - az előbbi

két fokozat tulajdonságait összegezve - köte
lező érvénnyel megragad, megmond, olykor
megítél: "A lemondás m érték ét végül is a neu
rózis szabja meg, avagy ford ítva, a szorongás
mértéke jelöli ki az önfegyelem természetes ha
tárait." (41.) Mindhárom mondat tipikus Ná
das-mondat, olyan tehát, amilyenből - akár
konkrétan, akár logikai-grammatikai vázukra
csupaszítva - számtalan megőrződhetetta Ná
das-próza olvasóinak emlékezetében. Hiszen
szerzőnk több évtizede, több műfajban, több
hangfekvésben viaskodik ugyanazzal a feladat
tal, a test elsajátításának nyelvi-tapasztalati kín
jával. A végső hangfekvés, a megtalált (de nem
feltétlenül saját) hang lehetne akár a magabízó
"tisztességtelen" mondat é is, amelynek réme
egyébként szerzőnket folytonosan kísérti; szá
momra legemlékezetesebben talán akkor, ami
kor Nádas 1989-es Évkönyvében Hajas Tibor



"megistenülő" mondatait elemzi, s tör pálcát 
már-már "megistenülve" - fölöttük. Amde
sokkal érvényesebb és gyakoribb eset, amikor a
Nádas-mondat nem magabízó lesz (mint ama
Szent György, aki "gyönyörű ágaskodással, fö
lülről a sárkányba döf" [Játéktér. Budapest, 1988,
35.]), hanem elbicsaklik, mintegy felszámolja
magát, saját mondatságát - mégpedig a mon
datokkal, a tipikus mondatokkal befoghatatlan
"realitás" esendő képviseletében. S erre - ol
vassunk és értelmezzünk ökonomikusan! - is
mét remek példa az Évkönyv, amelynek befeje
zésében az elbeszélő egyik idős hölgyrokonát
kíséri a halálba: "Erett asszony szerelmes ordí
tása. Megrázkódtatott és örültem. Ha nem
imádkoztam volna; de imádkoztam. Ha nem
fogtam volna a kezét; de fogtam. Ha nem be
széltem volna; de mondtam. Nem állíthatom,
hogy egyedül jutottunk; hová?" (Évkönyv. Bu
dapest, 1989,345.) És most ráadásul már nem is
a másikról, a mindenkori másik haláláról, ha
nem a "saját halálról" van szó.

Az elbicsakló mondathoz vezető út közbülső
fokozatai kihagyhatatlanok, a tipikus mondat
csakis fokozatosan számolhatja fel önmagát. Hi
szen Nádasnak - alkati elrendeltsége okán 
szüksége van a tézismondatra, az analitikus
mondatra, de még a doktrinális mondatra is ah
hoz, hogy lenyűgöző érvénnyel eljusson az ag
rammatikus zihálásig, a "neveltetés mintáival"
együtt a nyelvi mintákat is veszélyeztető, sőt

felszámoló gesztusig. Persze útközben, olvasás
közben tehát, akadhatunk szelídebb szerkezetű,

úgynevezett leíró mondatokra is, amelyek se
nem ironikusak, se nem tipikusak, se nem elbi
csaklók, noha nem kevésbé szólnak a nádasi aI
kat - mondatszinten is - elkerülhetetlen tra
gédiájáról, a személyiség és a forma felbomlásá
ról; például: "Itt ültern neveltetésem jéghideg
csődjében." (65.) Osszefoglalóan mondhatjuk,
ha van egyáltalán értelme szépirodalmi műről

ilyet mondani, hogy Nádas prózájában minden
hangsúlyosan mondatszinten dől el. Minden
azon áll vagy bukik, hogy mit bír el a fegyelme
zett, "tisztességes" mondat, amely nem más,
mint az önmagát fegyelmező,adminisztráló tu
dat nyelvi képviselete: "Amíg ilyen tiszta a tu
datom, olyan nagy baj nem lehet." 003.) S ép
pen ezt a tudati elköteleződést, végső soron a
Nádas-mondat alapszerkezetét veszélyezteti,
azaz teszi próbára a "saját halál" felforgató ta
pasztalata: "Intellektusom a lehető legnagyobb
refiektivitással értékeli, amit elvileg szomorú el
múlásként kéne felfognia, hiszen mások tapasz
talatával immár nem összevethető. Nem Iehe
tett evilági tárgy, nem is kerestem, amelyben
érezhetővéválhatott volna a végtelen elragadta-

632

tottság, amelyre mindig mértéktelenül vágya
keztam a másokkal megosztott testi létben."
039.) Es vajon eljuthatunk-e mondatok révén a
tudatosság legvégső határáig, a mondatszerke
zet határáig, a formátlanságig? Egyáltalán, le
het-e valamely tudatot meghaladó eseményről

- marssua, nihilaliud - "tisztességes" monda
tokban számot adni? S ha igen, milyen monda
tokkai? Tipikus, leíró vagy ironikus mondatok
kai? Vagy esetleg valamiféle alig-mondatok
kal? ...

Ezek a kérdések merülhetnek fel kötetünk
121-123. oldalának fordulópontján, ahol valami
más kezdődik,valami olyasmi, amellyel mintha
nem lehetne a szokásos (tipikus) módon boldo
gulni: "És akkor valami nagyon érdekes kezdő
dik, valami fantasztikus történik, tulajdonkép
pen erről kéne beszélni. / / Olyasmi folytatódik,
amit igen nehéz szavakkal megragadni, mert a
halál előtti állapotban csaknem érvényét veszíti
az egyezményes időszámítás.Egy nagy villany
kapcsolót lekattintanak, magát a főkapcsolót.

Amitől a látás, az észlelés és a gondolkodás kö
zel sem szűnik meg. E párhuzamosan működő

funkciók a frissen szerzett észleléseiket azon
ban nem a tudat egyezményes időrendjére fű

zik fel." (kiemelések: B. S.) A "kéne" felől tekin
tett "nehéz": a tudat szembefeszülése az őt

meghaladó feladattal, a legsajátabb feladattal
méghozzá, a "saját halál" feladványával tehát,
feltehetően másfajta mondatokra, vagy leg
alábbis a mondatok másfajta működésmódjára

számít. Az idegen tapasztalat új nyelvet követel
magának, olyat méghozzá, amely vadul ellent
mond a tudati felügyelet szövegmechanizmusá
nak, a "saját tudathasadás adminisztrátori" (vö.
Évkönyv. 55.) átvilágításának ("Egy nagy vil
lanykapcsolót lekattintanak... "). Tehát hangsú
lyosan nem az agyműtétjét kihegyezett tudattal.
ráadásul felvilágosult-szcientista révülettel kom
mentáló Karinthy Frigyes hangja ez, hanem
pontos és rezignált számadás a klinikai halálról
- úgy, hogy közben "a látás, az észlelés és a
gondolkodás közel sem szűnik meg". S így ket
tős feladatról beszélhetünk: a látás, észlelés és
gondolkodás nyelvének megtalálásáról, az írás
ról; valamint a nyelvben való látás, észlelés és
gondolkodás azonosításáról, az olvasásról.

S ebben talán segíthetnek a Nádas által ké
szített fényképek, amelyek egy öreg körtefát
mutatnak különbözőbeállításokban, különböző
év- és napszakokban. Noha alapvetően ugyan
azt a képet, ugyanazt a dolgot látjuk sokadszor
ra. Lehetne persze a képek közőtti kűlönbsége

ket mérlegelni. De lehetne valamiféle szimboli
kus jelentéssel is felruházni a körtefát, a körte
fát ábrázoló képek összességét, azok vizuális



narratíváját, vagy éppen az egyes képeket, az
egyes körtefákat, az egyes körtefákat övező

egyes körülményeket, külön-külön. De mérhet
jük a képeket önsúlyuknál, testüknél fogva is.
Hiszen testes mondatokhoz társított testes ké
peket látunk. A páros oldalakon a nagyjából
azonos méretű fényképeket, a páratlanokon a
rövidebb-hosszabb szövegeket. De van úgy,
hogy több egymást követő oldalon csak fényké
pekre akadunk, s előttük vagy utánuk csupán
egy-egy rövid, olykor hiányos mondat. S így ta
lán nem is annyira a szöveg és a kép kiporció
zott analógiájáról beszélhetünk, mint inkább a
képek szövegtagoló funkciójáról; arról tehát,
hogy a képek a "saját halál" tapasztalatát szol
gáló mondatokat szolgálják, vagyis regulázzák
a szöveget, ritmust adnak az olvasásnak. Nem
ellentmondva egyébként a tudatos szernélyisé
gét, sőt az alkatát veszélyeztetőhatártapasztala
tokkal minduntalan birkózó Nádas - éppen
hogy - alkati elköteleződésének: rendszeretet
ének; legyen szó akár műfajválasztásról, akár az
íróasztal tárgyainak elrendezéséről. akár egy
szimpla hétköznap felépítéséről, akár a futás
mint testi-lelki folyamat tagolásáról... Vagy ép
pen a "saját halál" színreviteléről.

S ez a rendszeres színrevitel elsősorban töré
sekkel tagolt. Vagyis az említett első szövegtö
rést (121-123.) még több követi, a nagyszerke
zet és a mondatok szintjén egyaránt. Hiszen
még a folyamatos beszéd is bizonytalanná, az
elbizonytalanító szavak által megtörtté, bizo
nyos értelemben modorossá válik: "Az egyenle
tes sötétség inkább furcsa, mondhatni, absztrakt
derengésben áll. (... ) Inkább otthonos érzés a
fény hiánya... C..) Engem legalábbis nem ért fel
készületlenül." (127. - kiemelések: B. S.) Vagy:
"Valami ilyesmi. Tudom, hogy most halok meg.
C.. ) Még leginkább azt lehetne mondani. .." (203.
- kiemelések: B. S.) Továbbá megszaporodnak
a néhány súlyos szóból álló, tőmondatos olda
lak is: "E felismerés ragad magával."; (141.)
"Most következik be." (143.) És ekkor érvénye
sül talán leginkább a fényképek figyelemfelkel
tő, tagoló funkciója: egy mondat - egy kép. Az
egyre rövidebb mondatokkal egyre inkább
megragadhatatlan tapasztalat felé sodródó be
szélő azonban időnként, s mindig újabb szöveg
törések révén, visszatekint: " ... hanem láttam,
amint az élők szakszerűen és szenvedélyesen,
boldogtalan közösségük nevében tesznek kísér
letet, hogy megtartsanak maguk között." (145.)
Az egyik ilyen visszatekintés során, a 147-150.
oldalakon még látványosabban törik meg a szö
veg (a 148. páros oldalon nincs fénykép, viszont
a rákövetkező két oldalon igen): "Néhány fon
tos részlet megértése érdekében azonban vissza
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kell még térni az előző fejezethez." Vagyis a kli
nikai halál beálltát megelőző kórházi történé
sekhez, ahol is a test evilági nehézkedése érvé
nyesül, egyfajta ellensúly; s ezt nyomatékosítja
a (némiképp Fellini donnáira hajazó) félig kö
zönséges, félig mitikus "nagy nő", akirúzsozott
szájú ápolónő meghitten harsány jelenléte. így
tehát továbbra is a "kéne" és a "nehéz" kom
munikációs satujába szorított elbeszélő kínjáról
van szö, az innen és a túl között feszülő távol
ság - mondhatni radikális hermeneutikai-on
tológiai különbség - szövegszervező erejéről,

amely olykor ironikus mondatokat és szöveg
egységeket gyümölcsöz: "Az a benyomásom,
szóltam óvatosan, hogy el fogok ájulni. / / A ki
fejezések e szakmailag mindenképpen indokolt
szűrése és rendezgetése olyan mennyiségű időt

és energiát emésztett föl (. ..), hogya telefon
szám kimondására nem jutott. Amitől hihetetle
nül nevetségessé váltam a halálom pillanatá
ban. Mint a fukar vénember a mesében, kedves
fiam, nyögi utolsó lélegzetével, mert nagy titkát
még el akarja susogni." (189-191.) A külső kór
házi történések és a belső lelki-szellemi folya
matok közötti rendszeres perspektívaváltás im
már nem-ironikus szövegtörést eredményez a
199. oldalon: "Nézzük inkább, hogy valóságo
san hol vagyunk." S itt kezdődnek el igazán
azok a nehézségek, amelyek leküzdésére való
színűleg már nem elégségesek a Nádas-próza
tipikus mondatai, de még az ironikus monda
tok sem. És amelyekről az olvasó is csak részle
gesen és félénken adhat számot.

"A teremtés történik meg, amikor az ember
halála és a születése összeér." (257.) A misztikus
közegben, a születés és a halál közös misztériu
mában tehát, amely tudattaI átvilágíthatatlan,
nyelvvel pedig megragadhatatlan, vagyis a szo
kásos módon uralhatatlan: nos - fura mód 
éppen itt siet segítségünkre a tipikus Nádas
mondat. Ugyanis a tipikus mondat eddig is
geometrikus nyelvi struktúrákban beszélt a tár
gyáról, azaz mintegy megteremtette a konkrét
tárgy nyelvi absztrakcióját, lett légyen az bármi,
ami emberi, a futástól az ürítésen át a közösülé
sig. Ámde most maga a tárgy, a halál az, ami a
tudat számára eleve absztrakt, strukturált és
geometrikus. Mégpedig könyörtelenül az. S így
a mondatok éppenséggel nem leképezik, nem
nyelvileg modellezik, hanem pusztán újra
mondják azt, ami csakis geometrikus viszonyla
tokban észlelhető, ami egyszerre új és ismerős:

a születés és a halál közös alapstruktúráját; pél
dául: "Van egy képem, amint a fényforrás hely
zetéhez képest alulról fölfelé mozdul el a lát
vány, lassan fordul el, és akkor megáll. Látom a
barlang ovális, erősen fodrozott bejáratát. Az-



tán megint megindulok a csavarmenetben. a
fényforrás alámerül, amiből utólag az is megál
lapítható, hogy balról jobb felé mozgok el a tér
ben, amelyet a tudat barlangként mutat be .. ."
(241.) A könyv vége felé pedig olvashatjuk a
magyarázatot - amely persze valójában, a szö
veg ökonómiája szempontjából nem magyará
zat, sokkal inkább saját stiláris értéket, egyfajta
kimondásértéket hordozó emlékkép: "Az ovális
nyílás az anyám nagy szeméremajka volt, amit
széthúztak, amit én a szülőcsatorna perspektí
vájából ismerek, az évtizedek óta halott anyám
nagy szeméremajka. amint széthúzták, vagy ön
magától is egyre jobban tágult, ahogy közeled
tem, hogy megszülessek." (279.) Epp úgy, mint
a "saját halál" során. A születés és a halál archa
ikus szimmetriája fogja közre a személy élettör
ténetét, és kínálja fel egyúttal a megértés alap
szerkezetét. S talán éppen ez volna a Nádas
mondatok mélyszerkezete: a születés és a halál
univerzális érvényű geometriája, amely rányom
ja a bélyegét mindarra, ami innen van, mindarra,
ami egyáltalán van. Van, hogy megértsük. Hogy
tipikus, ironikus vagy leíró mondatok révén be
szélhessünk róluk. S hogy közben ne feledjük
azt, amiről nem beszélhetünk, amit nem érthe
tünk, ámde mégis a megértés, a beszéd végső

alapja, megértő (elsősorban saját elkerülhetetlen
végzetünket megértő) létünk záloga.

Nos, éppen ennek a végső, tudattal és nyelv
vel uralhatatlan alapnak akörülbeszélésére vál-

lalkozott Nádas a Saját halál második felében (a
123. oldaltól kezdve); ami persze - a dolog ter
mészetéből fakadóan - csakis részleges siker
hez vezethetett. Mely részleges eredmény per
sze több - sikerült vagy kevésbé sikerültebb 
formában is jelentkezhet. A megfogalmazás
kínja például könnyen eredményezheti a tipi
kus mondatok elsúlyosodását, nehézkességét,
körmönfontságát; mely veszélyt Nádas ezúttal
biztos arányérzékkel és önismerettel elkerülte.
Egyébként is, a lehetetlenre feszülő - mors sua,
nihil aliud - Nádas-mondat előbb-utóbb úgyis
megváltja, azaz felszámolja magát. Többek kö
zött úgy, hogy arról beszél, amiről könnyebb
beszélni, amiről egyáltalán lehet beszélni. Hely
zetekről, egy cukrászdai találkozóról vagy egy
vendéglői ebédről. Alakokról. egy agyonizzadt
orvosról vagy egy szitkozódó ápolónőről. Mind
arról a profán, hétköznapi körülményről tehát,
amely a "saját halál" misztériumát övezi. S eze
ken a szöveghelyeken Nádas önfeledt, játékos
és könnyed is tud lenni, olyan elbeszélő, aki jól
tudja, hogy minden emberi kísérlet - az írás is
- végső soron kudarcos és megmosolyogtató; s
minél nagyobb a tét, annál inkább. Mert mit is
olvashatunk a 192. oldalon álló körtefa-fény
képpel átellenben: "A nagy fazék rablott ara
nyat a nagy vadkörtefát61 három lépésnyire ás
tam el." Nádas Péter könyve: rablott halál 
saját mondatokban. (Jelenkor, Pécs, 2004)
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