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Fekete J. József

Vissza az �s-egyhez
Németh Péter Mikola: VisszaSejtesít. Válogatott és új versek, költészeti mon-

tázsok irodalmi és fotóm�vészeti performanszok. Németh Zoltán Pál fotográ-

fi áival, Csorba Simon László grafi káival. Napkút Kiadó – Magyar M�hely Kiadó 

– Cédrus M�vészeti Alapítvány, Budapest, 2008, 120 o., 1990 Ft

„…minden dolog az egyb�l származik…” – olvasható a hol az alkimisták �s-

atyjának, hol az egyiptomi bölcsességisten, Thot megtestesülésének tekintett 

Hermész Triszmegisztosz smaragdtáblájának harmadik feljegyzésében. A  há-

romszor legnagyobb Hermész gondolata a világteremtésnek arra az �sharmó-

niájára utal, ami az egylényeg�ség �sállapotának éltet� közegét uralta, amikor 

az Egy-ség még nem burjánzott a Kett�s-ség, majd a Többes-ség identitást 

megosztó világává, amikor még egy volt a Teremt� és a Teremtett, a Gondolat 

és a Cselekedet, a Test és a Lélek. A  létez� világ eme „aranykorába”, az unus 

mundus rejtett világegységébe, a hérakleitoszi hen panta einai – a világ az egy 

megnyilatkozása – állapotába kíván visszavezetni Németh Péter Mikola Visszasej-

tesít cím� kötetével, pontosabban az abban dokumentált költészeti munkássá-

gával és performanszaival. Megválaszolhatatlan kérdés, hogy hányszor vélhette 

az adott kor embere, hogy valamiféle egységes világképpel rendelkezik, aminek 

természetesen semmi köze az antikvitást megel�z�, megtapasztalhatatlan világ-

egységhez, ám az biztos, hogy ez a vélt, kerek világkép a történelem során nem 

egyszer szakadt foszlányaira. A középkorban, a felfedezések és találmányok egy-

re gyarapodó világában kétségtelenül bed�lt az egyház által egységesre festett 

világ-díszlet, az els� világháborúban pedig megd�lt az emberiességbe, a politi-

kába, a fenntartható fejl�désbe vetett (a történelem során különben már ezer-

szer elveszett) hit, de talán a legnagyobb övön aluli ütés az erkölcsi világképet 

érte, amely az egyén öntudatosságának, fontosságának, pótolhatatlanságának 

és megismételhetetlenségének a reneszánsztól dédelgetett eszméjét sújtotta 

porba. Ebben az id�ben, tehát a múlt század kezdete körüli években alakult ki 

egy olyan m�vészeti-költészeti nyelv, ami képessé tette a szerz�ket az egyén 

dezintegrációjának, a világot kukoricagránátként szétvet� robbanásnak, az illú-

ziótlanság démoni vágtájának m�vészi megjelenítésére. Ami a legkülönösebb 

Németh Péter Mikola m�vészi tevékenységében, hogy ez által az avantgárdtól 

áthagyományozott formanyelv által igyekszik olvasóját, néz�jét beavatni abba 

az emberi-természeti-szakrális misztériumba, ami révén értelmezhet�vé válik a 

visszasejtesítés gondolata és célja, az �sharmónia és a ma emberének össze-

szálazódása. Mert nem egyéb ez az (e/x/kszpanzív) visszasejtesítés, mint Istennek 

az önmagunkon belüli keresése, olyan (ön)beavatási folyamat, ami a bennünk 

lakozó Istenr�l szóló tudás közelébe állít, a teremtés �sállapotába helyez, avagy 

Hamvas Béla szellemében visszaállítja a világ eredeti és élhet� állapotát.

Németh Péter Mikola vállalása tehát messzebb terjed a költészet és a m�-

vészet határánál. A  „szeretni indultam / azóta úton vagyok” verssorok egy 
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emberi-jézusi vállalást jelentenek be, vagy éppen a vállalás kudarcát közlik. 

A  „szeretni indultam” viszont önmagában igény, magatartás, küldetés, létfor-

ma, létlényeg, ami azonban nem telepedik rá a versekre, nem oltja ki a költé-

szetet. A verstérben gondolkodó alkotó költészeti montázsaiban, képverseiben 

is a költészet lényegi kérdéseir�l gondolkodik, ezért tartom fontosnak és szü-

letésének idejét tekintve a magyar költészetben új hangon megfogalmazott 

viszonyulás lenyomatának a Poézis ’74 cím� versét. Külön érdekessége ennek 

a költészet illékonyságát, játékosságát, a közösségi szólamhoz képest sze-

mélyhez kötöttségét, autoelikus, önhasznú tevékenységként is felfoghatóságát 

meghirdet�, vagy éppen a poézis és a poéta mulandóságát tudatosító versnek, 

hogy olyan szerz� fogalmazta meg, aki mélyen hisz a m�vészet mágikus be-

avatás-jellegében. Íme a vers: „Álmomban / verset pisiltem a hóba. / Pointilista 

H�Skölteményt. / Mire fölriadtam, már sütött a Nap. / – Poétaságom jelét el-

nyelte a föld.”

Hasonló, pointilista ecsettel felvitt képek ritkán fordulnak el� Németh Pé-

ter Mikola verseiben és verscselekedeteiben. Sokkal gyakoribbak a lírai hévt�l 

duzzadó, monumentális, József Attila kozmikus távlatait idéz� képei: „Apám 

horkolása / felhorzsolja az eget”; „Álmomból kitakarnak a csillagok”; „több 

tonnás szívveréssel”; „nyakig ér� szívvel” stb. A József Attila-i ihletés nem csu-

pán a képi szerkezetekben hangsúlyos, hanem a világ lírai megélésének módo-

zataiban is hasonlóságokra fi gyelhet fel az olvasó. Az érzelmi felfokozottságot 

viszont a költ� úgy tereli a megszólalás lapidaritása irányába, hogy a költemé-

nyekben nyomban Pilinszky-párhuzamot vél felfedezni az olvasó. Ha viszont a 

verscselekedetek vizualitása fel�l közelítünk Mikola költészetéhez (Intermezzo, 

F�be(n)járó üzenet, Tamás), a tipográfi ai strukturáltság, a képversszer�ség, a 

paratextuális jelek, illetve a szöveg és kép, a kép és szöveg fúziós lehet�ségei-

vel él� alkotásai fel�l értelmezzük poétikáját, a kassáki origó megkerülhetetlen 

el�zményként vehet� számba. Ám térjünk vissza Pilinszkyhez, ugyanúgy, ahogy 

Németh Péter Mikola is visszatért hozzá. Pilinszky szellemisége és költészete 

el�tt tisztelgett a költ� a Mysterium carnale cím� 2006-os kötetével, aminek 

versei és verscselekedetei meghatározók Mikola költészetében, így a mosta-

ni kötetének öt tartópillére közül statikailag talán ez a Pilinszky-hommage a 

legfontosabb. E  cikluson túlmen�en, Mikola költészetének egészére kivetül� 

emberi-költ�i alapkérdése az, hogy miként lehet összebékíteni az egyénben 

lakozó „mennyeit” az ember „életre tévedt egyszeriségével” (Parancsolat). Mi-

ként történhet, hogy az ember nem �rül bele azonnal a maga semmi voltába, 

amint tudomást szerez elmúlásának bizonyosságáról (Azon a nyári reggelen)? 

Hogyan képes együtt élni a gondviselés elvesztésének tudatával, az üdvtörténet 

megismételhetetlenségének kételyével, azzal, hogy kiérdemelte a kozmikus 

magára hagyottságot, miként Nietzsche fogalmazott, az Isten meghalt szá-

mára, az üdvtörténet helyébe a minden egyebet, de reményt és optimizmust 

távolról sem sugalló világtörténelem lépett (Az Úr imája 2000–ben)? A lét rém-

séges és feloldhatatlan paradoxona ugyanis, hogy az élet egyenesen vezet a 

nem-életbe, minél gyorsabban él valaki, annál gyorsabban zuhan a halál felé, 

amir�l bármely józan, nyugati kultúrában nevelkedett halandóval nehéz elhi-

tetni, hogy léte éppen ezzel a nemléttel teljesül majd ki, hacsak az üdvtörténet 

által nem (Passió, In extremis). Az Isten elveszítésével az emberbe plántált ha-
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láltudat sohasem oldható fel, ebben a reménytelen küzdelemben csupán fanyar 

irónia a jöv�tagadó fi lozófi a szalmaszál-kapaszkodója, ami azzal vigasztalna, 

hogy ha nincs jöv�, eleve halál sincs. Nagyon jól tudjuk: van. Különben értelmét 

veszítené az eszkathológia. Az ember eltávolodván a mítoszok világától és ide-

jét�l, amikor arra, amit nem értett és nem tudott megmagyarázni, egyszer�en 

azt mondta: ISTEN, egy olyan korba jutott, ahol a bontakozó racionalizmus és 

a tudomány megszüntette Isten fogalmát. Az emberközpontú világrend bekö-

szöntése elszakította az embert a transzcendens világtól, az egyén kihullott a 

gondviselés karjaiból (A hetedik nap vége). Isten halálával a spirituális harmó-

nia helyébe a spirituális rettegés lépett.

Németh Péter Mikola a keres� ember kérdései nyomán haladó gondolatok 

intuitív-transzendens hálója középpontjában kibontakozó „misztikus intuíció” 

hamvasi fogalmának állapota felé terelgeti olvasóját a maga módján apokrif-

ként megélt keresztény misztikum körét magába emel� versekkel (Aeternitas, 

Requiem aeternam, Leonardo), prózával (In illo tempore, „Mi benned men-

nyei…”), képversekkel (Triptichon, Magyar skíz, virág-, fekete- és fehérva-

sárnap), dallammal jegyzett szakaszokkal (Mysterium carnale), fotókkal, kép 

és szöveg fúziójával (Fiesta, felirat, Mykwla Genézis-mondája, A két mágus, 

Galambposták, Analógiák I. II. III. stb.), de nem a misztikum ki- vagy felfejté-

sének szándékával, se nem a megváltástörténet közvetlen szövegbeiktatásával, 

hanem hogy a testet ölt� misztérium személyes megélése nyomán egyedi, m�-

vészi misztérium(játék)ot emeljen a tépel�d�, kérdései között botladozó, egye-

diségében ezerszín�, ám egyszeriségében foglyul ejtett egyén elé.

A költ� szerint a misztikus intuíció kegyelmi állapot, ami lehet�vé teszi a 

dialógust Istennel mint „az egyetlen reményteljes intim kapcsolatot” (Dialóg). 

Az emberi és a transzcendens, a szakrális és a profán között adott az átjárható-

ság, csak meg kell találni az ajtót és belépni rajta. Németh Péter Mikola köteté-

ben a szellemi-transzcendens és a fogalmi-képi, valamint a tárgyi-testi világok 

közös háza öt pilléren nyugszik. Az említett isten- és harmóniakeres� költ�i 

attit�döt képvisel� vonulat nem különálló formai-tartalmi egységként jelenik 

meg a kötetben, a Mysterium carnale – „Testté vált hittitok” ciklus verseinek 

hangja és hangulata átjárja a régi és új verseket közl� XX. századi álommara-

dék, a F�be(n)járó üzenet, a Visszasejtesít ciklusokat, és az utolsót, a vegyes 

m�fajú Expediál(t) Európa cím�t is. E záró ciklus egyben a leghangsúlyosabban 

jelzi, hogy Németh Péter Mikola számára a költészet a keres� ember nyelvi-ké-

pi-szellemi-tárgyi-gesztuális-rituális-szakrális-elementáris-m�vészi megnyilvá-

nulása, nem csupán szó és gondolat, hanem szó és akció, ami lehet�vé teszi a 

különböz� m�vészi kifejezési formáknak és lehet�ségeknek a másikat er�sít� 

egymásba hatolását. A ciklusban a versek, esszék, performanszok, kiállítások, 

installációk, fotóperformanszok, montázsok révén bemutatott, voltaképpen 

már húsz éve tartó Expanzió-Ekszpanzió sorozat egy több m�vészeti gesztus- 

és cselekménysorozatot egybefogó akció, ami lényegében nem a tárgyalt kötet 

kapcsán, hanem a szerz� avantgárd m�vészeti tevékenységének tükrében tár-

gyalható érdemileg.

Visszatérve Németh Péter Mikola költészetének nyelvi-poétikai rétegéhez: 

azt tapasztaljuk, hogy a trópusok közül a szinesztézia már a legkorábbi, szin-

te gyermekkori verseiben is fontos költészeti eszköz, és ugyanilyen kitüntetett 
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szerephez jut a metafora, általuk teremti látomásos, a világ és az egyén, a test 

és a lélek, a profán és szakrális közt hídként ível� verseit. Megkerülhetetlen 

szerep jut az avantgárd szótalálmányoknak, szószereléseknek, egyetlen szóba 

zsugorított metaforáknak, váratlan és merész képzettársításoknak, a szavak és 

versmondatok variálásának, vendégszövegek felhasználásának. A  teljes szen-

zóriumon belül nem egyedül a nyelvi kódra fi gyel� verbális tapasztalat aktiválá-

sára törekszik, hanem vizuális motivátorként is funkcionál a könyvtárgy, ugyan-

is a verscselekedetek és kép/jel-fúziók az egyéb dekódoló és újrakonstruáló 

megértési-értelmezési mechanizmusokat is beindítják, ezáltal a könyv elválik 

tárgy-lényegét�l, és meditációs objektummá lényegül át.

A verbális és vizuális poétikákat egybelátó, komplementer eszközöket fel-

használó versnyelve egyértelm�vé teszi, hogy Németh Péter Mikola számára 

minden létez� a költészet tárgya és eszköze, vagyis minden a költészetért van. 

Avagy minden az emberért van. Ha az ember képes magát visszasejtesíte-

ni, visszamagzatosítani a világegész harmóniájába, az emberen kívül minden 

egyéb csak másodlagos.


