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Szakolczay Lajos

Németh Péter Mikola: 
Visszasejtesít
Grafika, fotó, fotógrafika

2008-ban a Napkút Kiadó, a Magyar M�hely Kiadó 

és a Cédrus M�vészeti Alapítvány jóvoltából meg-

jelent egy különleges kötet: Németh Péter Mikola, 

Németh Zoltán Pál és Csorba Simon munkája. 

A  Visszasejtesít cím� verseskönyv – a szöveg és 

kép egységét tartalmazó kis album – avantgárd 

indíttatása nyilvánvaló, hiszen ez a kísérletnél 

jóval több összm�vészeti megnyilvánulás alapjai-

ban egészen Kassák Lajosig nyúlik vissza.

S�t, azon – az avantgárd pápa szöveg-grafi ka 

képegyesítésén – túl is megy, hiszen a különféle 

grafi kai technikák (rajz, linómetszet) segítségével 

nyomdajellé avatott képvalóságot úgy színesíti, 

hogy a fotót (dokumentumfotót) és versérték� 

fotó grafi kát – mindezt Németh Zoltán Pál jó szeme 

által – a költeménnyel szervesen összeköti. A cik-

lusokat bevezet�, a pauszpapír révén mindkét oldalról szemlélhet� – ezáltal a 

tükörkép-játékba az olvasót-néz�t is bevonó – Csorba Simon-rajzok meditációs 

vonalhálója pedig kit�n� alap egy Buddha-típusú szent vagy mágus – a perfor-

manszairól ugyancsak híres Németh Péter Mikola átszellemült Krisztus-arcának 

felidézéséhez.

Csorba ikonográfi ájában – a kiállított nagyméret� lapok meggy�z�en mu-

tatják – a kissé lehajtott s megbillentett fej, a körformát idéz� szakáll és haj 

mint stilizált glória (az els� grafi ka után rögtön a Passió cím� vers következik), 

a  fekete-fehér foltok kontrasztjában gyökérré avanzsált test, az arc függélyes 

árkokkal való megbontása (Pilinszky: „csorog az üres árok”), majd az éltet� 

földdel való egyesülése (megint csak a gyökérszimbólummal) mind-mind 

olyan, önálló képtárgyként is megálló – nem kevésbé értelmezhet� – fogás, 

amelynek megannyi változata (bocsánat a profán fölismerésért) bizonyos ki-

merevített stációkra utal. Különben is, az avantgárd pápának – pontosabban: 

a mester helyébe igyekv� utódnak – illik elviselnie (semmi sért�dés) a nem kis 

exhibiciót tartalmazó önmegmutatás némelyek általi megvetését.

A  mágusok – fotók tanúsítják, Csorba Simon is (Úrfelmutató gesztussal, 

hiszen kezében tartja saját mappájának Krisztus-arcát) – úgy fekszenek a Ró-

mai Magyar Akadémia teraszának kövezetén, mintha kereszthaláluk mellett a 

darabjaira szakadt id� drámai megsemmisülését is megélnék. Mycola és Simon 

mágus „Post mortem-játéka” attól megejt� – a kollázsokból épített fotón az egy-
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másra montírozott két arc (két szenved� Krisztus) szinte id�tlenül lebeg Róma 

légterében –, hogy a Szent Város magyar kultúrához köt�d� palotáját összeköti 

egy budapesti helyszínnel, a Keleti pályaudvarral. Hogy mi, mikor és hogyan 

történik, talán nem is annyira fontos, hiszen az egymástól távoli id�síkok és az 

egymás alatti-feletti csontok értelmezik a fotón látható performanszot.

Az aszódi Pet�fi  Múzeum pünkösdje, 2007-es pünkösdszombatja, a  per-

formansz helyéül kiválasztott füves domboldallal, elevenebb lesz-e attól, hogy 

h�sünk (vagyis Mikola) félbevágott corpus-pózban, térdén a stációk el�tti esé-

sek földnyomát viselve, keresztbe tett lábfejekkel „meghal” (vagyis föláldozza 

magát) mindannyiunkért? Minden bizonnyal, hiszen ezekben a jól fényképezett, 

többnyire a népi passiók szenvedelmét-hevületét fölidéz� játékokban mindig 

az a saját magunk ácsolta színpad elevenedik meg, amelyen mi is f�szerepl�i 

lehetünk – útban a megigazulás felé? – az én-felmutató, különböz� pózok elle-

nére is valahol szenvedéstükröt mutató dramolettnek.

Gyertya, stilizált – a corpust röntgennel átvilágító – oltárkép és f�ágyon 

gyertyák fényében fölravatalozott test (hatásos rövidülésben fényképezve) 

– ennyi b�ven elég a megrendüléshez. Miért is? Mert a végtelen úthoz, vagyis 

a saját képünkre formált közép-európai stációhoz, akkor tudjuk hozzáadni 

(meditációs tébollyal?) a magunk szenvedéstörténetét – ebben a nagyon is ko-

moly átélésben nem csupán a szemek ezerének kitett személy, de maga a táj 

is megremeg –, ha hiszünk a lelkünket, s�t az egész világot fénnyel elárasztó 

vigíliában. Nem véletlenül került az Id�ntúlivá n�tt pillanatok cím�, a „boldog 

égi láng útját” követ� meditációs esszé végére: „Tudd meg, ez az állapot az új 

Pünkösd vigíliája lelkedben. / Várj, és legyen merszed virrasztani hát!”

A „szent”kép-együttesekt�l a profánabb Analógiákig nyomoz, láttat, meg-

szentesít az objektív. Ám Németh Zoltán Pálnak nem csupán ezeket a fotókat 

– a képi úton újraálmodott misztériumot – köszönhetjük, hanem azokat a fo-

tógrafi kákat is, amelyek ezer módon és formában adják vissza – a versekkel 

szimbiózisban – a költ� stációjárásának különféle mozzanatait. A Virágvasár-

nap fekete szemlyukkal éget� keresztje („voltodiglan / voltomiglan), és az ebb�l 

készült, a rózsafüzérrel egyenérték� „kártyalap”, a Fiesta fekete domboldala és 

a hozzá kapcsolódó golgota a két kereszttel, az Angyali üdvözletb�l alakított 

Triptichon, a Felirat k�keresztjének maszkjátéka, a Jing-jang & Jang-jing férfi -

árnyék övezte n�alakjának rejtélye, a Ravensbrücki Passió fenségét érzékeltet� 

gerinc (röntgenkép), s nem utolsósorban a fehér inges alak úrfelmutatása egy-

t�l egyig invenciózus fotógrafi ka.

A m�vek a könyvt�l különválva is, kamaratárlat formájában jó betekintést 

engednek ebbe a meditációs érzelemvilágba. Nem véletlenül írta Szörényi 

László a komplex kötet utószavában: „Németh Péter Mikola Visszasejtesít cím� 

opusában a magyar irodalmi újító szellem minden ismertebb m�fajában kipró-

bálja alkotói erejét anélkül, hogy a klasszikus költészet alapjaival szakítana. Vi-

lágértelmezése fi lozófi ai és teológiai egyszerre, így metafi zikai alapokon nyug-

szik; amit vizuális szuggesztivitású formáival, költészeti montázsaival, irodalmi 

és fotóm�vészeti performanszaival még érzékletesebbé, kifejez�bbé tesz.”

Elhangzott: 2010. szept. 27. Eger, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Galériája


