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Tenger, senki

Belenéz a sokcsillagú öbölbe.
Ott áll saját mélysége tisztaságában,
S mélysége nem ott van, ahol a felhők
és a szenvedély:
Mélysége a tisztaságban, a derűben van.
Ez a derű nem játszadozás a szakadék szélén.
Ez a szépség magába fogadja a halál sugárzását.

NÉMETH PÉTER MIKOLA

Átlényegít

(A gos-parafrázis Mutatvány című textusára a plein airben)

„Lehullott minden táj a halálról
Arcodon átsüt a nappali Hold 
Miért is kezdtem emberrel nagyot”

(Madách Imre)

Gosztola Gábor emlékére (1945–2018)*

…FOLYA-
                 MATOS 
…EMLÉ-
                KEID…
előhívott, megragadott negatívokon:
Csontomiglan + Csotodiglan
Voltomiglan + Voltodiglan
Holtomiglan + Holtodiglan
ü z e n e t e k – – Szótlanul 
eltemetett közérzetek 
a szentendrei Pap-szigeten
a szakadatlan ásítozó dombok között
a vihar után megtért nyarak csöndjében földszaggal 
érkeznek meg gyógyulásod ígéretei, gyógyszerekkel, 
prosperói vágyálmaid hűséges kutyáival 
tisztára nyalogatni sebhelyeidet.

* Gosztola Gábor Mutatvány című textusát a Katedrális irodalmi, művészeti és bölcseleti folyóirat III. évfolyamának 

1. száma közölte, 1993-ban, a 12–13. oldalon. A szöveg ihlette Átlényegít című opusom lezárva 2017-ben, Szent Iván 

hajnalán, lélekben a lengyelországi zarándoklatra készülődve: Csensztokóba, a Jasna Górának (Fény Hegye) nevezett 

magyar alapítású pálos monostorba, ahol szakrális performanszként a Fekete Madonna kegyképének koronájába 

helyezem el arcmásomat.
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Törköly-illat-ladik ring a Styx-Duna hullámain,
remegő lábakkal a vízen tanulsz meg újra járni, 
és most táncot lejteni is az 
arieli lágy szellők ölén ifjúkori szerelmeiddel:
az Égre virágzó Május-fák alatt.
DÍCSÉRTESSÉK KEGYELETTEL
a mennyei pulzáló rés forró combjaik között
lávaömléskor.
Ma még minden újjászületőben van, 
ahogy tükör által homályosan látni.
ÍGY FOGADTASSON EL
LEGGYÖNYÖRŰBBEN MEGFESTETT 
MONA LISA-MOSOLYOD -!-

(:::)

TÖREDEZZ!
töredezzél! – TÖREDEZZ! – töredezzél!
az Üde utca 7-ben,
ha megéri a G.G.-i lét, 
ahogy a festett fény-vörös almokon
fuldokló kismacskáiddal cicázol még, 
miközben észrevétlen 
a sebes patakokból a Dunára ömlik a vér, 
mintha az elíziumi mezőkre ömlenék, 
ahol kitalálsz majd magadnak megint!
– Mondod, mondogatod: – 
Általam leszel újjá, 
mert először meg én láttalak,
kimaszkírozott nagyanyáink ölén, ahogy 
páva- és fácántollas kalapkölteményeikben
modellt ülnek Lila ruhás hölgyekként a kakukkfüves mezőn,
a háttérben az Utolsó reggeli fényében, 
ahol lehajolt hozzájuk az útszéli pléh-krisztus is
leánykori illatos hajukba elrejteni gyógyíthatatlan sebeit.

Töredezz –!– Utasíts-!-
mert kitaszítható, aki itt hadakozni nem hivatott
Töredezz –! – Utasíts-!-

Ha nem érzed magadénak másképpen a légiesített árnyakat (.)
Ne féljél! A czestochowai blues ütemére
lesz még ideje az újjá születésnek
s a homlokomba szúrt töviskoszorú előhívja most 
gyöngyöző vércseppekkel ezt a gyönyörű kuplét itt:

„a leányom – luxurious        töredezve   –   luxu-ri-ous 
kitaszítva – pazar        kegyelettel – fényűző
összetörve – luxurious         ha megéri – luxurious
pusztulása is fényűző                Ám   MISERERE-!-
ha nekem                                         leggyönyörűbb.”

LEÁNYOM (!) – a feszület sebhelyes keze-feje átviláglik a felidézett 

MASZKOKON + ARCOKON + ARCMASZKOKON

Hajkoronádat aranyos gloriolává deríti a fény – Krisztusivá lenni, de
mindenáron, életre-halálra szóló mutatvány ez… Bár…?
(LÁM a metaforikus kétes pszichózis mosolyodra most ELKOMORODIK)

(:::)

– Bár kitalálhatnám kinek szólok utószor
de a hangom   i d e g e n –
CSAK az Arcot nézem … gyönyörködöm benne … ha lehet (!)

… A FEKETE MADONNA-ARCOT …

(:::)

[INNENTŐL VÉGIG SORKIZÁRT]
Testtemplomunkon át felénk fordul a felkelő Nap fénye (!)
kitaláltam előre: LUXIRIOSIS – dünnyögte – amint
gyöngyöző szájszegletében meghallottam először és utoljára
habzó unott mosollyal az égiekből érkező életre szóló kérdést: 
„Aztán mi végre az egész teremtés!?”

Lehullott minden táj a halálról
Arcodon átsüt a Hold
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NÉMETH PÉTER MIKOLA

A kettősségben-lét szindrómája

„Gipszbe ágyazottan a fej.
Fehér negatívan a lüktetés.”

(n.p.m.)

A mottó kétsorosát, amelynek címe Post mortem, de akár ArcMaszk is lehetne, Ferenczy Béni Adyról 
készített halotti maszkja látomásosan ihlette, még a 20. század hajlékán, valahogy úgy, ahogy most 
Eksz panziónk témaválasztását is. Egy elhatalmasodó életérzés sugallja, valójában az, amit minden szen-
zibilis embernek előbb vagy utóbb meg kell éreznie, hogy tudniillik a harmadik évezred narthexében 
a „tökéletes személy”, a „tökéletes szabadság” ideája még inkább viszonylagossá, távolivá válik, és a tö-
kéletességre való törekvés önmagában is egyre abszurdabbnak látszik, mint korábbi évszázadainkban. 
Vajon mi lehet ennek a természetellenes, napjainkra mégis „természetesnek” tűnő folyamatnak az oka? 
„Ekszpandeálásaink” évekkel korábban meghirdetett VisszaSejtesít „logikájában” ezúttal az a kérdés: 
miért is kellett korábban, s miért kellene továbbra is a „tökéletes individuum” realizálására törekednünk? 
Mit is értsünk ma tökéletesen, ráadásul a szabadságvágyaink összefüggésében, mit? És egyáltalán, ki 
lehet ma közülünk „tökéletes személy”, személyiség, akkor, amikor „az európai kultúrában a szemé-
lyesség” már a kezdetek kezdetén tudathasadásos kettősséget teremtett. Hamvas Béla a következőképp 
vélekedik erről a dualisztikus állapotról, amit Thiel Katalin lényeglátó leírása jól láttat ma, hogy: „Dupla 
sorsunk lett, egy macbethi és egy hamleti, illetve egy Don Quijote-i és egy Sancho Panza-i, vagyis egy 
hivatalos/nyilvános és egy privát »szélmalom-történet«”, ez vált Európában „természetessé”. A szemé-
lyesség szétesésével együtt járó lélektani folyamatot, illetve állapotot kívánja megjeleníteni Hamvas 
nagyregénye hét fejezetében. 

Ezért is lett a XXII. Ekszpanziónk egyik választott alapműve a Karnevál. Az a dualista tudat, amely-
ben a regény főhőse, Bormester Mihály (Mike és Michail) kettős története játszódik, Hamvas meglátása 
szerint abban a helyzetben, ott és akkor „az egész eddigi államvezetés csődöt mondott”. Így a 19–20. 
század emberének a külvilággal való egyre kilátástalanabb és zavarodottabb kapcsolatát a művészlélek 
a Szent és a Bolond „szerepében” hivatott megjeleníteni, csodát-várón. A „csoda”, amiről már az ókori 
római krónikák is hírt adtak, úgy válhat mindennapi valósággá – többek között Hubay Miklós Római kar-
nevál című drámáját is ez ihlette –, hogy a karneválok idején a Via del Corsón versenyfutást rendeztek 
a nyomorékoknak, a bonkáknak és csonkáknak, a féllábúaknak, a bénáknak, a sántáknak, és mert nekik 
nem volt veszteni valójuk, ők a mindennapi létükért futottak, időről-időre képesek voltak legyőzni ép-
kézláb ellenfeleiket, az olimpikon atlétákat. Társadalmi állapotunk annyiban analóg az ókorival, hogy 

azóta is „tartósan” karneváli az élethelyzetünk, a hangulatunkról már nem is beszélve. Hogy miért? 
Valószínűleg azért is, mert „odafent”, az önmagukat elitnek képzelők köreiben egyre kevésbé hisznek 
a valódi demokráciában. Ugyanakkor egyre erőteljesebben működik a protokoll, a bürokrácia. „Idelent” 
pedig, a társadalomból kiszorítottak szintjén úgy érzékelni, ha mások már nem is, de ők, a jogfosztottan 
„tiszták”, még mindig hisznek. Ebben a lassú körénk feketedésben, a kilátástalanság hevében egyes-
egyedül már csak igazán ők hisznek a változásban, mert nem is tehetnek másként. Könyörtelen a helyze-
tük, nincs más választásuk. Az „odaföntiek” álorcát öltve alakoskodnak, tetszetős karneváli álarcokat, 
csillogó jelmezeket viselnek. Az „ide-lentiek” kellő öniróniával maskuráznak: kikenik, kifenik magu-
kat, a farsangra halottjaikról öltözködnek, ahogy itt minálunk azt hagyományosan meg is teszik az 
ipolydamásdi és helembai farsangolók. Kegyeletből viselik hozzátartozóik, rokonaik, szeretteik ruháit, 
kacatjait, így emlékezve meg róluk, farsangtemetéskor tudatosan „eljátszva” a gondolattal: „Jaj, mi lesz 
velünk feltámadáskor: mezítelenül maradunk?” Így, ezzel a bűntudattal ülik meg évről-évre önfeledten 
„A mélypont ünnepélyét”. De Arcuk van, még, ha mélyen, megviselten ráncoktól barázdált, fáradtan szo-
morú, melankolikus is az az Arc, ám emberi. Az arcvonásokban, az arcjátékban kifejeződő lelki folyama-
tokban a látszat és a létező nem állhat szemben egymással, hanem az Arc és Maszk, illetve a Maszk és 
Arc „ArcMaszk”-ká kell hogy átlényegüljön. S ez a lelki folyamat a célja minden „teremtő indíttatástól 
ihletett műnek – a művészetnek”, ahogy erről Kemény Katalin halála előtt nem sokkal Tízezer bőrű 
lélek című interjújában elmélkedett férje, Hamvas Béla Karneváljáról, mint az életmű leglényegesebb 
darabjáról. A Maszk szakralizál, az Álarc profanizál, s a kettő semmiképp sem fölcserélhető, összeke-
verhető. A Maszk olyan Arc-lenyomat, amely a személy felismerhetőségét az örökkévalóságba emeli. 
Ilyen Babits, Pilinszky, Szabó Lőrinc, Németh László, Szentkuthy Miklós – vagy épp Liszt és Beethoven, 
Nietzsche és Hegel halotti maszkja. Az Álarc ugyanakkor egy olyan, az emberi Arc elé helyezett műtárgy, 
amely az illető személy alakoskodását, eltakarását, felismerhetetlenségét szolgálja. A kettő ilyen érte-
lemben lényegileg különbözik egymástól, a közgondolkodásban funkciójuk mégis összekeveredik. Vajon 
miért? Többek között, a mostani Ekszpanziónkon, az összművészetek eszközeivel erre keressük az al-
kotói választ, abból az alapállásból kiindulva, hogy a klasszikusok teljességigénye és az avantgárd mű-
vészetek töredékessége minden eddigi filológiai megállapítás ellenére összeegyeztethető, ahogy az már 
a magyar avantgárd hajnalán eleve érzékelhetővé vált, Kassák Lajos első kötete, az Éposz Wagner maszk-
jában megjelenésekor például, ami mesteresen így kezdődött:

Ó élet, ki hátamon hordtam a házam
és csúsztam az árkot a gondfa tövén,
most nyisson a bánatok árva gubója
és nyisson utamra a messze világ.
Mert voltam idáig a könnyek igása,
ki szántja szemének a drága körét –
de lettem a dac, ki az égre dörömböl:
megdúlt ige mécsese, tűzteli kín!
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Ó élet, ki hátamon hordtam a házam
és csúsztam az árkot a gondfa tövén,
most nyisson a bánatok árva gubója
és nyisson utamra a messze világ.
Mert voltam idáig a könnyek igása,
ki szántja szemének a drága körét –
de lettem a dac, ki az égre dörömböl:
megdúlt ige mécsese, tűzteli kín!
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Az eposz az ősi, a hagyományos az „egylényegűvé” válhat a modernnel, a legújabbal, az avantgárddal: 
Kassák verse ebben a formájában a korabeli wagneri zenével, operával.

De visszatérve Hamvas személyességről vallott gondolatköréhez, a Karneválban a „kettős tudat” 
másik gyakorlati példája, az alkotó zárójeles megjegyzéseinek alkalmazása. 

A zárójelbe tett „hátsó gondolatok” zavarba ejtő őszinteséggel ellenpontozzák a „panírozott”, a „be-
csomagolt” szavakat, illetve a szavak maszkírozottságát. Arról van itt szó, hogy:

Közhelyes gondolataink réseiben,
mint születésnapi virágok
a prés alatt:
– „Év az évre” –
újjászületik 
az a „Semmi”, amit
egy életen át valóságnak
becézgetünk reggelente.

(Németh Péter Mikola: Naplövő)

A Karnevál főszereplője, Bormester Mihály, ha reggelente Napba nézhet, akkor a fény hatására éberen 
mindvégig azon munkálkodik, hogy új napot, új létet alapítson, hogy helyreállíthassa az „eredeti egy-
séget”, vagyis a „normális emberi létet”. Vajon ma képesekké válhatunk az alapállás visszaállítására,  
a visszasejtesítés folyamatának megvalósítására akkor, amikor a közös nevezőkről, a „normális” fogal-
máról alapjaiban eltérőek az értelmezéseink, meglátásaink, benyomásaink? Talán igen, talán nem. Min-
denesetre, ha a helyes diagnózis szerint már ott tartunk, „ahol” – nem tudni persze, hogy igazán hol –, 
akkor eljátszva a gondolattal James Joyce Ulysseséhez, Hamvas Karneváljához hasonlóan újra sorba 
vehetjük az emberi létezés, „életre tévedt egyszeriségünk” lényegi eseményeinek, ma is érvényes formáit, 
megnyilvánulásait:  Születés/Halál; Igazság/Szépség/Jóság; Szeretet/Szerelem, Kétely/Bizalom, Hit/Re-
mény/Unalom; Vágy/Önzés/Felszínesség/Érdektelenség/Közöny/Ostobaság; Színeváltozás/Alakoskodás/ 
Farsangolás/Busózás/Maskurázás; Bűn/Bűnhődés; Üdvözülés… etc.

S így vállalkozhatunk újra meg újra a szellem hullámhosszán teremtő akarattal a harmadik évezred 
küszöbén ReAnGeliZált, azaz visszaAngyalított Kerubokként bukdácsolva az Ekszpanzió XXII. évében, 
minden emberire kiterjedő, szelíd „ekszpandeálásaink” horizontján, a rendelkezésünkre álló tér-idő békés 
meghódítására: megváltódásunk, szeretetünk, hitünk reménységével, miközben sejtjeinkben érezzük, 
tudjuk is talán:

Az én halála

Egy sosem volt Madáré
az életünkben.

item:

Ne a haláltól, a meghalástól
féljél az in extremisben.

(2.)

Maszk az arcokon.
Só, víz, véres veríték.
– Megfeszíttetett.

(3.)

Haikuarcod
lebiggyesztett ajakkal
halotti maszkom

Kelt Vámosmikolán, 2010 farsangján
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