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TITKOS JEL
(Kornis Dezső: Illuminációk)
 
Minden könyvnek végén rejlik egy titkos jel.
Lehet, hogy csupán a keménykötés alatt;
az a pont, ami az egészből kimaradt,
hiszen a teljesség sosem érhető el.
 
Nem a szerző a fontos, nem is az olvasó,
hanem mindenen túl s külön, maga a Mű.
- A szándék a hegyhez kavics természetű,
s a tanúság mindig másként levonható.-
 
Valahol messze fönn, ott az eredeti,
ami nagyon ritkán s részben hozható le,
csak ihletett órán jut részünk belőle,
s a rész az egészet nyomban feledteti.
 
Akinek megéri magát áldoznia fel,
azt hiszi,így talál biztosan magára;
későn eszmélve rá: egy élet az ára,
és a könyvek végén marad egy titkos jel.
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N. HORVÁTH PÉTER 
(1955 – 2012) 

1955-ben született Budapesten. A Péter- János ikerpárból, Péter látta meg elsőnek a 
napvilágot, öccse számára is ő törte az utat a világ felé. Mozgató idegpályái károsodtak, 
gyermekkorát és egész életét tolókocsiban töltötte, kezét nem tudta használni, nem tu-
dott járni és beszédhibája is volt. Nehéz útravalót kapott az élettől.

A háromgyermekes Horváth család Budapesten, a Ferenc tér 1 szám alatt lakott bér-
házban, az első emeleten, négyszobás lakásban. A későbbi költőt ide kötötte a gyermek-
kora, egész élete, utolsó földi útjára is ebből a lakásból indult. Apja, dr. Horváth János, 
mérnök volt, anyja dr. Horváth Jánosné Nagy Gabriella magánúton érettségizett, sokat 
olvasott; erős akaratú asszony volt, sérült fiának gondozója és támasza. NHP gyermek-
korát, személyiség fejlődését nagymértékben befolyásolta az anyja társaságában töltött 
idő. A mama sok időt töltött vele, figyelt rá. Szülei elvárták, hogy az iskolában ugyanúgy 
teljesítsen, mint a testvérei, ezáltal is érzékeltették, hogy ugyanolyan értékes, mint a 
többi gyerek. Így már gyermekkorában elhatározta, hogy teljes értékű életet fog élni. A 
tanulásban édesanyján kívül egy idős evangélikus pap is segítette. Alapos bibliai isme-
reteit amelyeknek később sok hasznát vette, az említett lelkész segítségével sajátította el. 
Betegsége miatt magántanuló volt. 1974-ben érettségizett. Nem jelentkezett egyetemre, 
számára az intézményes tanulásnak nem volt tétje, nem vállalhatott hivatalt. Autodi-
daktaként, egész életében képezte magát. Nem csak a költészet, a képzőművészet és zene 
iránt is erős vonzalmat érzett:
„Talán mozgássérült voltom is késztetett a szavakban fölfedezni a legalkalmasabb 
kifejezési eszközt, bár eredetileg az alkotás számos egyéb területét közelebb éreztem 
magamhoz.” - vallta a költő. 
„1968 óta írok. Először tollba mondtam mondanivalómat anyámnak és apámnak. 
Azután rászoktam, hogy kazettás magnóba diktáljak. Kicsit függetlenebb lettem. 
5-6 verset fölmondva, a jelenlétem mellett, leírattam egy füzetbe, amit fölvettem és 
onnan gépelték át. Azért így, mert sokszor utólag én is nehezen értettem, mit mond-
tam; beszédhibám is van... Sokszor írtam fejben éjszaka, mint tömlöcben a foglyok.
Aztán amikor nyugalom volt, bekapcsoltam a magnót, s rögzítettem soraimat. Ez 
a módszer jó beszéd és emlékezetfejlesztő gyakorlat volt. Kb. 8 éve kaptam az első 
számítógépemet, azóta „tudok írni.”

N+H+P+¤
„Az aláírásom megfejtése kicsit hosszabb történet. A lelkem mélyén mindig festő 
szerettem volna lenni. Amikor végre első számítógépem lehetővé tette, hogy önál-
lóan írhassak, eltűnődtem: Most, hogy „megtanultam írni, „milyen jelzést használ-
nék, mint festő? Mindenképpen héttagú szignóra gondoltam – szeretem a hetest; 
szent szám... Hívő lévén, eszembe jutott a „kereszt”, és úgy éreztem; a Golgota mind-
három keresztjéhez közöm van. Azon kívül pedig, ha valaki nem tud írni, keresztet 
rajzol... Az utolsó tag számomra a Földet, ezt a már kissé elbukott bolygót jelenti. A 
nevem előtti „N” szintén több rétegű jel. 
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Elsősorban valójában a családomtól akartam megkülönböztetni magam. Miért van erre 
okom? Ahogyan egyre felnőttebbé váltam – minden kiszolgáltatottságom ellenére rá 
kellett jönnöm arra, hogy mennyire más az én felfogásom minden téren, mint bárme-
lyik hozzátartozómé... De kb. velem egyszerre indult egy másik Horváth Péter is, aki 
drámaíró lett. Jónak mutatkozott, ha tőle is megkülönböztet valami... Azonkívül az „N.” 
így ponttal együtt, lehet matematikai kifejezés is, vagyis az „ennedik”, tehát sokadik; 
merthogy ilyen nevű ember sok van. Lehet azonban rövidítés is; jelentheti azt is „nin-
csen”. Sokszor gondoltam ugyanis arra, hogy az aki tolókocsiban ül, nem azonos azzal a 
valakivel, aki néha verseket ír... Az a személy, aki ezeket leírja, voltaképpen nincs.”
A költő szükségesnek érezte, hogy megkülönböztesse magát a családja többi tagjától. 
Hagyományos polgári családban nőtt fel. A lányoknak, akikkel kapcsolatba került, job-
ban imponált az „úri” család, mint a tehetséges, sérült költő; ő maga viszont azt érezte, 
hogy lelkileg, szellemileg más, több, mint az olvasgató, operába járó testvérei, szülei. 
Már fiatalon is figyelt az elhagyatottakra: 
“Az elhagyatottakat hinni segítem, 
lesz, hogy az ég nekik is kiderül.”
(Tavasz)

Úgy érezte, hogy a szenvedés és kielégületlen vágy lelkiállapotában csak az embertársa-
ihoz való részvét lehet az egyetlen helyes magatartásforma.

A számítógépen, nem kis fáradtsággal bal lába, nagy lábujjával írt. Tisztában volt az 
értékeivel. Nem panaszkodott, dolgozott lankadatlanul. Tudta, hogy mindenkinek van-
nak korlátai, neki testiek, másoknak másmilyenek, de erős akarattal legyőzhetőek:
„Nézd, hogyan is szállnék, ha járni se járok,  
de erős a szándék, s így nincsenek láncok.
Mert bilincsbe verve megérhet a lélek,  
ha test csak a terhe, még mindent elérhet.
Korlátok romjai jelzik a léptét,  
szárnyait bontani egeket tép szét.”
(Lélek)

A 80-as évektől művészettörténeti cikkeket és tanulmányokat is közölt. Első verskötete 
Bekopog a nap címmel 1981-ben jelent meg, a Táncsics kiadó gondozásában. Verseit 
1997-től haláláig az Ezredvégben közölte. Budapesten halt meg 2012. november 11-én.
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Énkép, költõi hitvallás

Indulása, pályakezdése egybeesett Nagy László halálával. Tisztességgel elsiratta a nagy 
elődöt: 
„Hajad ezüst gyertyalángját elfújták a szelek, 
Szádról sem ébrednek többé újkori legendák. 
Ötvenhárom év után a halál felfedezett, 
Elszólítva téged a szent jegyekkel, sántát.

Most valóban fölrepültél mint hányszor álmaidban, 
Oldalaidhoz szorított összegyűrt öklökkel. 
A döbbenet sem jött dudával, csak lábujjhegyen halkan, 
Hogy ami még szóra várt már nem mondhatod el.

A legszebbik cédrus is kivágatik egyszer, 
Mert sebeit gyógyító mágus nem született. 
Az évekkel vértezett pusztulás csatát nyer, 
Győzedelmeskedve minden élő felett.”
(Nagy László siratása - posztumusz, 78. 2. 16)

A Nagy László halálát követő viták a tárgyias költészet és nyelvkritikus költészet helyét 
csinálták meg a magyar költészetben. Ellenezték a szándékoltan etikus megszólalási for-
mák keresését, sőt azokat szinte ki is zárták az érvényességi körből. Társadalmi szinten 
a költészet kényszerpályán volt. NHP helyzetét az elszigeteltsége is nehezítette, de fiatal 
volt, fiatalos öntudattal, indult. Kapott néhány elutasítást, de mert olyan tekintélyek is 
biztatták mint Képes Géza és Keresztury Dezső, nem adta fel. Sérelmezte a mozgássé-
rültek kirekesztettségét (Emiliának), de lendülettel próbált szárnyat bontani: 

“Mert bilincsbe verve megérhet a lélek, 
ha test csak a terhe, még mindent elérhet.”

(Lélek)

Érezte, hogy értéket képvisel, de nem lesz könnyű átvergődnie a ránehezedő falakon.
“Gyöngy mélyén a porszem vagyok feltörhetetlen világban, 
Nem jut több és nincsen nagyobb, az életre csak egy szobám van. 
Égboltom alatt feszülnek vastag szivárványos falak, 
Zajtalan zenét a fülemnek s szememnek éjt ők osztanak.”
(Középen - posztumusz)
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Az utat nem kifele, közösség, hagyomány, mítosz irányába kereste, hanem befele, költői 
tehetségének és küldetésének elmélyítése felé.
„Alakítom a szót, és a szó megfarag, 
Emel és elpusztít bennem változó részeket, 
Ellentétekre esve szét, mint békesség és harag, 
S a láncolat rendszerében kulcsnak én létezek.”
(Költészetem - posztumusz)

Az elmélyülésben a nyelv segítette a költőt. A nyelv számára nem pusztán eszköz volt, 
a nyelv alkotótárssá lépett elő, nemcsak a költő formálta a nyelvet, a nyelv is alakított a 
költőn, emelte, megnemesítette. Hitt a szó, a nyelv, a gondolat teremtő erejében.
„Ki képzelheti el előre csendjeit 
ahogy rácseppen a szobra- nincs némaság,  
s szándékunk barátként fogadja gyilkosát, 
mint lányok, ha blúzuk bomlani engedik. 
Mikor fedetlenül marad a gondolat 
törékeny alakját nem takarják tettek, 
érvek és érdekek fátyla szertefeslett 
saját díszei dísztelen látszanak. 
Amíg még rám talál, biztosan lesz tovább 
csókjával szemében csak érte ébredek, 
fölöttem virrasztva akárhány éj felett, 
határtalan határ, megóvó pusztaság.”
(Gondolat - posztumusz) 

A polgári világ értékeinek eltűnésével, a gondolatok, a dolgok, tárgyak, a művészetek is 
elveszítették a lelküket. A költő küldetésének érezte, hogy beléjük költözve visszaadja 
nekik isteni védettségüket, hogy láthatatlanul újra teremtse lényegüket. Posztumuszai 
között sok vers maradt fenn, amelyeket Gulácsy Lajos festményei és Kutas László szob-
rai ihlettek. Ezekkel a versekkel szépség kultuszának is hódolt. A szobor, festmény ün-
neplése ürügyén, a művészet hatásáról, erejéről, életalkotó hatalmáról vallott. A tárgy 
beleélés útján történő verssé formálása, a rejtett szellemi előhívása, azt mutatja, amit a 
költő lát benne, a határtalan kutatását, azt, ami a dolgok mélyén rejlik. Közérzetét oly-
kor szecessziós, ornamentális stílusban jelenítette meg.
“A dalom száll az égen kihűlt keresztek közt. 
Fölöttem hervadt virágok éjszakai csendben, 
Mégis örülni kell, hogy megértük ezt az őszt, 
S a mulandót veled együtt méltán eltemettem.”
(Alkonyi temetés - posztumusz) 

Virrasztó költő volt, a szó valódi és átvitt értelmében is. Virrasztott a szépség, a művé-
szetek és emberek fölött. Gyakran írt éjszaka, fejben, mint tömlöcben a rabok.
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“Lámpám fénykörén túl, csendes az éjszaka, 
csupán asztalomon vakít a papírlap, 
ébren várja még a tintától, amit kap; 
szavam rajta át a formába tér haza. 
Így olvashatóak el holnapom versei 
egy-egy teremtéshez közelítő percben, 
mit az illúzió odafentről elcsen, 
s azonnal elkezdi értékét veszteni.”
(Így) 

Több versében vallott fájdalommal kirekesztett voltáról, magányosságáról, testi sérült-
ségéről (Színpadom, Itthon vagyok, Hittem, Bábélet, Nem varázslat kell, Iszom, Én tu-
dom,) A megpróbáltatások ellenére is hitt a kegyelemben, a művész elhivatottságában, 
a küldetésben:
Banálisnak tűnik, s néha hazugnak is, 
pedig a kegyelem sohasem hazudik, 
épp csak valódivá vetkőztet valakit 
bebizonyítani; minden tükör hamis. 
- Pillantásunk csupán visszfény önmagunkról: 
Lélekben oldódhat egyedül a lélek; 
úgy is, ha értelme áldozattá éget, 
s éveink szájából sötét kárhozat szól. 
- Bizonyítanunk kell lépcsőnk minden fokán; 
hinnünk, hogy az út még, följebb is vezethet, 
s nem állítanak meg koponyák s keresztek; 
látszatok láncával láncolva ostobán.
(Út) 
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NHP költészetében többször találkozunk a „az írás”, a „stigma”, a „jel”, a „titkos jel” mo-
tívumokkal. Az 1975-ben írt Kőtáblám című versében olvashatjuk:
„És akkor tollam hegye majd bőrödre simul. 
Kőtáblámmá teszlek, hogy viseljed az írást.”
(posztumusz) 

A később írt és a válogatott versek közé is bekerül Nyújts kezet! című versben már a 
„stigmát” használja a szeretett lány megjelölésére.
„Nyújts kezet a sötéten át 
Vegyél tenyeredre! 
Tedd baráttá az éjszakát. 
Hadd fogózzam ujjaidba,  
mosolyogva nézz rám! 
S megjelöllek, mint a stigma.”
Honnan ez a kényszer a költőben? Miért akarja megjelölni szeretete tárgyát? A „stigma” 
nem biztosíték semmire. Jellel, vagy jel nélkül elveszhet, amit a magunkénak vélünk, 
tudunk. Itt többről van szó. A költő, ha nem is tudatosan, védeni próbálja a születendő 
művet is. Hisz az alkotás csak addig a művészé, amíg létrehozza. A kész mű, legyen az 
vers, kép, vagy zene önálló életre kel. Eltávolodik az ihletforrástól és az alkotótól egy-
aránt, elindul, hogy betöltse küldetését a világban. A Titkos jel című versében, ame-
lyet Kornis Dezső: Illumináció című képére asszociált, már nem a szeretett lányt akarja 
megjelölni, már a mű születéséről beszél:
„Nem a szerző a fontos, nem is az olvasó, 
hanem mindenen túl s külön, maga a Mű.”

A titkos jel tulajdonképpen nem más mint:
„az a pont, ami az egészből kimaradt, ”
A jó alkotó mindig a teljességre törekszik. Olykor fájdalmak, önkínzások árán, önmagát 
áldozva föl. Elérhető a teljesség egyáltalán? NHP így látja: 
Valahol messze fönn, ott az eredeti, 
ami nagyon ritkán s részben hozható le, 
csak ihletett órán jut részünk belőle, 
s a rész az egészet nyomban feledteti, 
Akinek megéri magát áldozni fel, 
azt hiszi, így talál biztosan magára; 
későn eszmélve rá: egy élet az ára, 
s a könyvek végén marad egy titkos jel.”

A stigma
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Igen. Minden művészi alkotásban rejlik egy titkos jel és minden emberi életben is:
„az a pont, ami az egészből kimaradt, 
hiszen a teljesség sosem érhető el.”
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„Egy apró jelet! Legalább,  
hogy én bírjam ki legtovább 
a kiválasztottak közül 
egyedül.”
A fenti idézet a Reményünk című versből való. Az 1981-ben kiadott, Bekopog a nap 
című kötetben jelent meg. A költő már fiatalon is érezte, hogy „kiválasztott”. Kiválasz-
tottnak lenni küldetés és feladat:
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket 
arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, 
hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben megadja nektek.” (János 15, 15-16) 
Mire választatik ki egy tehetséges, fiatal költő? „Ha poéta, akkor verset ír.” - halljuk 
a költő válaszát. De nem csak poétának, Prédikátornak is tartotta magát. A Prédiká-
tor című versének első változatát 1979-ben írta. A Bekopog a nap című kötetben nem 
publikálhatta, ugyanis a Táncsics kiadó csak azon verseinek közlését vállalta, amelyek 
korábban már megjelentek újságban, folyóiratban, vagyis amelyeknek a megjelenését 
már engedélyezte a cenzúra. A költőnek akkor már sok verse volt a fiókban, több kö-
zülük azóta sem jelent meg nyomtatásban. NHP kedvenc olvasmányai közé tartozott a 
Könyvek Könyve: a Biblia és Dante Isteni Színjáték című nagy eposza. A Biblia hitünk 
forrása. A Timoteushoz írt levélben olvashatjuk: „A teljes írás Istentől ihletett, és hasz-
nos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes 
legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” A hit, a tökéletességre való 
törekvés, hajlandóság a jóra, az igazságra való nevelés, számára alapértékek voltak. 

Ezekre az értékekre épül az Isteni Színjáték is. A Színjátékban tapasztalható szimmetria, 
rend, harmónia szintén nagy hatással voltak a költőre. A fenti tanításokat nemcsak ma-
gáévá tette. Alkalmazta, hirdette, tanította. A 80-as évek elején, a hitre fogékony, Sz. Zs. 
nevű barátnőjét - aki mindössze 2 hónappal volt fiatalabb nála, megkeresztelte. NHP 
lett a keresztapa, a költő édesanyja a keresztanya. Ily módon is tanított és terjesztette a 
hitet. 

Miért tekintette magát Prédikátornak? NHP már gyermekkorában megismerkedett a 
gályarab prédikátorok történetével, sorsával. Felnőttként elismeréssel, tisztelettel be-
szélt a prédikátorokról. Feltételezhető, hogy a történetet - a már említett idős evan-
gélikus pap- ismertette meg vele, de az sem kizárt, hogy az édesanyja olvasta fel vagy 
mesélte el neki. Bármelyiküktől ismerte meg a prédikátorok sorsát, példájuk életre szóló 
erkölcsi és hit béli kapaszkodóvá lett a költő számára. A költő példaképeinek tekintette 
a hitükért a megaláztatást, szenvedést vállaló papokat. A gályarabok példája is segítette 
a sorsa elviselésében, küldetése vállalásában, teljesítésében. Akárcsak a prédikátorok 
kiszolgáltatott rab volt ő maga is. Járásra képtelen, kezét használni nem tudó, test-bör-
tönbe zárt szellem és hit. És még így is kiválasztottnak érezte magát:

A kiválasztott
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„Egy apró jelet! Legalább, 
hogy én bírjam ki legtovább
a kiválasztottak közül egyedül.”
A test- börtöne sem riasztotta el attól, hogy vállalja a küldetést, hogy azt kérje Istentől, 
hogy ő bírja ki legtovább! Szertett úgy fogalmazni, hogy egy mondattal, mondattöre-
dékkel, két vagy több jelentést is sugalljon. „a kiválasztottak közül egyedül.” Értelmez-
hetjük úgy, hogy a kiválasztottak közül ő legyen az egyedüli kiválasztott, aki, nem fut 
el a feladat elől. De értelmezhetjük úgy is, hogy a kiválasztottak közül egyedül hagyott, 
magányos kiválasztottként is szeretné a legtovább bírni a küldetést. Az Üzenet, Dicsér-
lek, Gnosztika, Kerék, Kérlek című verseiben szól a hitéről, szól Istenhez. Dicséri az 
urat; ha elbizonytalanodik, mint Szent Ágoston várja, kéri a jelet a tovább haladáshoz, 
soha nem neheztel Istenre. Tudja, hogy ő a kezdet és a vég, a mindenütt jelenvaló. Szent 
Ágoston vallomásaiban olvashatjuk: „Isten maga biztat minket maga dicséretére, de eh-
hez hit kell meg igyekezet.” NHP-ben megvolt a hit is, az igyekezet is Isten dicsérésére.

Az istenes versei közül kiemelkedik a Dávid csillaga című. Honnan a cím? Miért Dávid 
csillaga? A cím értelmezésére kétféle magyarázat közül választhat ki-ki a saját hite és 
beállítottsága szerint: Jézust az evangéliumok a „Dávid fia” címmel illetik (Mt. 12, 13) 
A próféciák Dávid leszármazottjának nevezik a Messiást. Dávid Betlehemből szárma-
zott. Ha Betlehem Dávid városa, akkor a betlehemi csillag lehet Dávid csillaga, amit a 
bölcsek követtek Jézus születésekor, és amelyet a költő is követ. A messianizmus sokat 
foglalkoztatta NHP-t, de sokat foglalkozott a jelképekkel is. Különösen azokkal, ame-
lyek akár eredeti, akár stilizált formában megjelentek a képzőművészetben is. A „Dávid 
csillag” másik magyarázata: A csillag közepén lévő hatszög, a világközéppontját jelentő 
Istent szimbolizálja. A hat ág és a hozzájuk tartozó hat kis háromszög, megfelel a világ 
hat irányának. Az ókori ember így fogalmazta meg a három dimenziót: előttem, mö-
göttem, jobbra, balra, fent, lent. A régi vallásos zsidók úgy vélték, hogy mindezek felett 
a negyedik dimenzió, az idő felett álló, időtlen Isten uralkodik. A Dávid csillaga című 
versben minden szó, minden sor egyformán fontos. Nem lehet belőle részleteket idézni, 
kiemelni. NHP rendíthetetlen hitének és életének szintézise.
Ahol a többiek, járjanak mások
keresve léptüknek biztos helyet, 
sodrásra, falkára többé nem várok, 
amíg a választott csillag vezet.

Tudom jól, egyedül sötétben állok, 
és aki tehetné sem nyújt kezet, 
senki se fáradjon nincs szükség rátok, 
amíg a választott csillag vezet.

Étvágyam egy egész világra vágyott, 
fejadagom csupán keskeny szelet;
átokkal bevetett, s hitemtől áldott, 
amíg a választott csillag vezet.
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Életem élni már nem ad tanácsot, 
kitüntetésül is csak pár sebet, 
bizalmam köntöse el mégse vásott.
- Kitartok, amíg a csillag vezet.

Jöttömben nem tart föl sem kő, sem árok, 
simákká lesznek a völgyek s hegyek.
Rémület nem rogyaszt, és meg nem állok, 
kitartok, amíg a csillag vezet.

Lehetek széltől fújt, esőtől ázott.
bízom, hogy találok biztos helyet;
ott ül, ki kezdettől várt és vigyázott, 
s kitartott, amíg a csillag vezet.
(Dávid csillaga) 

Kezdettől tudta, hogy van ki várja és vigyázza és küldetését vállalva, teljesítve, kitartott, 
ameddig a csillag vezette, ameddig ki kellett tartania.
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N. Horváth Péter nem vállalt közéleti szereplést, nem tartozott politikai pártokhoz, cso-
portosulásokhoz, ennek ellenére verseiben pontosan meghatározta a világhoz, a hazájá-
hoz való viszonyát, kifejtette véleményét a társadalmi változásokról, rendszerváltásokról. 
Már fiatalon érzékelte a szellemi élet elnyomását.A választ ismerve, Kiállításom képei 
című versében fájdalmasan tette fel a kérdést: “Uralkodhatik-e bárki a szellemen?” A 
Kádár-korszak politikája nyomasztóan hatott a kedélyére. Látta a társadalom fenntart-
hatatlanságát s míg az értelmiségiek többsége rezignáltan figyelte a környezetét, NHP 
olykor ironikusan, máskor hátborzongató félelemmel fogalmazta meg a véleményét.
“Nézd a nép fiait a bársonyszékeken!
Ők mindent jól láttak előre, utólag.
Nyelvük köszörülve a döglött vétkesen
mesélik, mint lesz az élbolyból utóhad.

Isznak a jövőre túltöltött pohárral:
“Hisz a hibák végül kijavíthatóak!
Álmukban sem sejtik: Nincs az a csodás hal, 
mely megélhet partján a kiszáradt tónak.”
(Bankett) 

Hamis ideológiák, megtorlások, ügynökök jelenléte uralta a kort, pusztította a polgári 
világ értékeit. Akik jó funkciókhoz jutottak azok is rettegtek, hazudtak a tömegnek.
“És hazudnak tovább, csak újabb stílusban
Szemfényvesztéstől, meg hatalomvágytól, 
s a túlélés görcsétől halálig földúltan.
Földjük bár eltakar még, de nem ápol.

Félelmük hatalmas ereje folytán
aki fél, hozzájuk szolgának beáll, 
és csőre töltötten retteg a portán;
Üres fegyverré válhat a kanál”
(Tovább hazudnak) 

Az öntudatlan, cselekvés képtelen tömeg csendben meghúzódott:
“Jól nevelt bárányként hagyjuk, hogy nyírjanak, 
s szívünk-tájt néhanap csontig ér a penge, 
mégis vigyáznak ránk, kimúlnunk nem szabad, 
bár a konyhán van, ki olcsóbb húst szeretne.

Társadalom szemlélete
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Így vár ránk az idő, míg győzzük gyapjúval, 
hisszük, hogy nem öl meg, jó barát az acél, 
összetartásunk a karámba visszacsal, 
együtt lenni könnyebb mindenkinek, ha fél.”
(Egy akolban)

Úgy tűnik, a költő leszámolt kora minden illúziójával, s a teljes reménytelenség, az el-
idegenedés szorításában vergődött:
“Az új elzárkózik, s a régi szélnek ereszt.
örökségünk csak az örök senki-földje.
Csatáink végével itt kerülünk földbe.
Sok hantról nem tudni, vajon kié, melyik “
(Névtelen sírok) 

A rendszer tehetetlenségéből fakadóan kétséges, kilátástalan volt annak megdönthető-
sége.Az ország elhagyott csatatérre emlékeztetett:
“Az évek vágóhídján ki nézi a csatát?
Hol roham és ágyútűz helyett az élet öl, 
s a közöny közepesen szürke napokba lát
a hitre vetett vámot egekig verve föl.”
(Új csaták) 

A költői hivatás arra kötelezte, hogy olyannak ábrázolja a valóságot, amilyennek látja. 
Nem a teljes valóságot jelenítette meg, csak annak kiragadott részleteit.Nem volt más 
választása mint bizonyosat keresni a bizonytalanban.
“Keresztre szögezett, megtépett szárnnyal, 
feszül a szellem az egek felé.
Alszik a lélek, s csak álmában szárnyal, 
de aki így látja, miért sejtené?

Lidércei ellen vakon vajákol
csillagtalan hagyott karácsonyán.
Többé nem ringatja, fedi a jászol, 
Heródes valahol tüntet talán.
(Új evangélium) 

A költemény mély értelmű nyitást rejt: Az ember szellemi ereje meghozhatja a szaba-
dulást. Az 1984-ben megjelent Mámor című kötetének Nézem a kort című ciklusában 
közölte az Örök tavasz, Rajzolt szentség, Már nem, Én tudom, Nézem a kort, Hová?, 
Magyarország című verseit. Az Örök tavasz című versében örömmel figyeli a bálványok 
szobrainak földre hullását, ahogyan „Száll a fölvert porban lélektelen lelkük”, de az örö-
mébe aggodalom keveredett.Tudta, hogy még nem dőlt el semmi:
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„Ismét eljöhetnek megújult alakban
rossz emlékű rémek új kísértetei.”
És lesz tömeg a fogadásukra:
„Mert jut behódoló minden hódítóra, 
tapsolni mindig kész akármilyen tömeg.
Attól függ, mit talál, mikor üt az óra, 
és a csőcseléket ki vásárolja meg.” 
Már nem című versében riadtan szemléli, hogy „hamis szatócsok” mérik a „drága nem-
zeti jövőt”. A jelen kormos, nincs jövőkép, nincs remény:
„Egy kurta röptű-nyár-hozta ősszel
fekete szirmot bont ránk a korom, 
hangulatunkból gyászfátylat alkot.
Reménység helyett csak a tél tölt el, 
városi faggyal úr lesz a koron, 
s nem veszi föl már senki a harcot.”
A kor hangulata fekete, gyászfátylas, hiányzanak a bátran kiállók, a tettre kész emberek. 
A rendszerváltás igazi vesztesei azok lettek akik elveszítették a munkájukat és az ipari 
átalakulással együtt a szakmájuk, megélhetési lehetőségük is megszűnt: “kint rekedtek.”
“Nézem a kört, hogyan változik a korral
körülkoszorúzva jogot és hatalmat.
Fürdővízéből, mit “forradalma” forral, 
egy levesre valót önzetlen ki adhat?
Kinek jut eszébe nyakig meleg vízben, 
hogy a kint rekedtek közül sokan fáznak?
Egyre nehezebben melegedhet ingyen, 
ki döbbenetében páratlanul áll csak. “
(Nézem a kort) 

Nem csak A Magyarországon történt társadalmi, politikai eseményeket kísérte figye-
lemmel. Az 1990 márciusában Marosvásárhelyt történtekre is azonnal reagált. Az akkor 
még magyar többségű (magyarok 52%, románok 48 %) Marosvásárhelyen az etnikai 
zavargásoknak, összecsapásoknak 5 halottja és 228 sebesültje volt. Az eseménysort az 
váltotta ki, hogy a magyarság bélés, gyertyás tüntetést szervezett az anyanyelvű oktatás 
megteremtésért. Válaszul a Vatra Romaneasca, soviniszta román szervezet környékbeli 
román parasztokat szállított a helyszínre, akik feldúlták a város központját, majd rátá-
madtak a mindaddig békésen tüntető magyarokra. Sütő András írót is súlyosan bántal-
mazták, kevésen múlt, hogy nem került a halálos áldozatok közé.
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Másnap
(1990.március.20. Marosvásárhely) 

A szenvedésünk személyes marad
ahogy a sors sem lecserélhető.
Egyedül csak a választás szabad ;
kiből lesz követ vagy elkövető.
Kiütött foggal, gyűrött inggel
nem műt, de gyilkol az élet éle, 
s másnap az ütközet utáni reggel
nincs kitől szánalmat remélni érte.
Nincs kitől szív fölé csillag se kereszt, 
nincs kitől töretlen égszínkék hála, 
nincs, aki fölment, és szabadon ereszt, 
ha Isten nem ismer bennünk magára.
(posztumusz)
A klinikák és Orvosi Egyetem városában egy ideig a híres orvosi műtétek helyett, az 
“élet éle” műtött, gyilkolt. Én tudom című versében elítéli a faji, nemzeti, testi, lelki meg-
bélyegzést, megkülönböztetést:
„Vigyázz, mert sötétben négernek látszom, 
 Lehetnék ugyanígy zsidó akár.
Bosszanthat bárkit a negyvenes lábom, 
s ki tudja mi még, és hol a határ?
Szőke is lehetnék, északi német, 
jelölhet lelki vagy testi hiány, 
alapos ellenszenv azért is érhet, 
hogy magyar vagyok, vagy éppen cigány.”
Olyan korban élt, amikor divat volt szidni a zsidót, a cigányt, a németet, a magyart, a 
testi vagy lelki sérültet. Mert „testi hiány” jelölte, gyakran érte hátrányos megkülönböz-
tetés, bántás, megalázás, de tudta, hogy aki ellene vét, önmagát is megalázza nem csak 
a sértettet.
„Én tudom, kinek és minek születtem, 
magának árt, aki ellenem vét.”
Magyarország című versében olvashatjuk:
„Soha sem lendített egekig az öröm, 
s nem is vert föld alá miatta a bánat.”
Nem sok oka volt az örömre. Mozgáskorlátozott volt, a kezét nem tudta használni, a 
számítógépen lábujjával írt. Dolgozott lankadatlanul. Hazájától mégsem kapott létbiz-
tonságot, elismerést. Munkája nem biztosított számára megélhetést. Zárójelentés című 
versében fájdalmasan jajdult fel:
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“Rá vagyok varrva mások nyakára:
Szabadságomnak hallgass az ára?”
Családja gondoskodott róla de úgy érezte kegyelemkenyéren él. A szabadság volt életfi-
lozófiája alapja, de aki nem önfenntartó, nem lehet teljes mértékben szabad még akkor 
sem ha a hite erős. Magyarországból nem kapott „királyi birtokot”, újgazdagokat megil-
lető részt. Csendben figyelte az osztozkodást.A rendszerváltást követő gazdasági lehető-
ségekkel azok tudtak élni akik a korábban felhalmozott kapcsolati tőkét, információkat, 
tudásukat alkalmazni, transzferálni tudták.
„Néztem a tömeget, hogyan marakodott, 
Megosztozva rajt, mint sakálok a dögön.”
A gazdasági, politikai nyertesek tömege szégyenérzet nélkül osztozkodott.

„Az se nyugtatna meg, - tudtam - ha elszököm, 
vagy részleteiben mélyen alászállnék, 
s engem se hajszolna különösebb szándék:
Megosztozni rajt, mint sakálok a dögön.”
Nem kívánt osztozkodni, azt azonban tudta, hogy
„Csönd lesz, ha hús híján maradnak a csontok.”
A verset patetikus költői kérdés zárja, helyet hagyva a tovább gondolásnak. „Min osz-
toztok majd, mint sakálok a dögön?” A kilencvenes években megfogalmazott kérdés 
sajnos még nem veszítette érvényét. Az osztozkodás még nem ért véget. NHP verseiből 
tömör korrajzot kapunk, kora társadalmának ellentmondásait, embertelenségét kendő-
zetlenül mutatta fel. Aggodalommal figyelte a körülötte zajló eseményeket, látta azok-
nak az okait, fájdalommal élte meg, hogy nem tud változtatni hazája sorsán: 
Följött az utolsó alkonyok egyike, 
megint hosszan tartó éjszaka virradt ránk.
Hol derengésnél több nem vigyáz semmire
valódi fénnyel, hogy biztost mondanánk.
Tömbök és tömegek sötét körvonala
kitapinthatatlan, sejtelmes hatalom...
Napi megváltását hova hordja haza, 
kinek a SZERETNÉM sosem lesz AKAROM.
(Hová?)
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Sem a világirodalomban, sem a magyar irodalomban nem találkoztam olyan költővel, 
aki egész életében verses naplót írt volna. Az egyetlen kivétel N. Horváth Péter. 1976-
ban kezdett írni, folyamatosan írt; az utolsó versét két hónappal a halála előtt 2012 szep-
temberében látta el szignójával. Több száz verset írt, néha többet is naponta, de csak a 
legjobbakat publikálta. Mámor című verskötete hátoldalán olvashatjuk: “Ez a könyv 
harmadik verses-kötetem. Úgy ajánlom az érdeklődő figyelmébe, mint egy szakadatla-
nul íródó belső napló válogatott oldalait.” 

A költő tehát naplónak tekintette a folyamatosan, nap mind nap írt verseit. Ady, Kosz-
tolányi, Babits, Somlyó Zoltán, Karinthy Frigyes is írtak verses naplót rövidebb peri-
ódusokról. 1908-ban Balázs Béla egy olyan vallást gondolt ki “melynek fő törvénye a 
naplóírás volna.” Igazi vágya “Egy emberi élet teljes lenyomatának “napló formában 
való megörökítése volt. Erre törekedett NHP is, életéről készített lenyomatot. A napló 
naponkénti feljegyzésekből áll össze. Nem folyamatos összefüggő írás, hanem ellipti-
kus, töredékes, mozaikszerű és rendkívül szubjektív, áthatja a személyesség. A szerző 
nézőpontja dinamikus aspektussal rendelkezik, a keletkezés folyamatos. A napló élő 
organizmushoz hasonlít, gondolati univerzum, amelyben a gondolatok keresztül- kasul 
összefonódnak. Bonyolult, rejtélyes. Nem a szerző személyes élettörténetét közli. Szün-
telen épít, átír, lebont. NHP esetében nem véletlen a napló műfajának választása. Beteg-
sége, helyhez kötöttsége, elszigeteltsége, magányossága, koraérettsége mind indokolták 
a folyamatos közlés szükségességét.
“Túl sokat tudok, hogy higgyek a világnak, 
túl keveset hiszek, hogy tudjam biztosan
amiért indultam, van-e és merre van, 
S az egész nem csupán csalóka varázslat.”
(Nem csupán - posztumusz) 
Fiatalkorától járta a paradicsomi egységből kitaszított teremtmény kínkeserves útját, s 
közben mint egy magányos isten a fájdalomból teremtett. Messze és mélyre látott. Mesz-
szebbre és mélyebbre mint sok egészséges kortársa. Tulajdonképpen kortársak nélkül 
élt.Figyelemmel kísérte a világ dolgait, folyamatosan reagált a társadalmi eseményekre, 
mégis egyfajta időn kívüliségben létezett. Példaképei Karinthy Gábort és Keleti Arthur 
voltak. Karinthy Gáborhoz hasonlóan, NHP sem kért a versenyből, senkit sem akart le 
győzni, senki fölé nem akart kerülni, csak hagyják őt békén. Szerényen meghúzódott a 
szobájában, álmodozott, verselt.Akárcsak K.G. “fájdalomherceg “volt ő maga is.

Mint Keleti Arthur a régi szépségek újraálmodásába menekült. Szépségkultusza egyben 
a jóság, a kölcsönös megértés és emberszeretet is. Az említett példaképek mellett nagy 
hatást gyakoroltak rá Juhász Gyula, József Atilla, Ady Endre, Nagy László és Villon is. 
Gulácsy Lajos Tűnődés című írását saját művészi hitvallásának is tekintette.

A gondolkodó
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Olvasta Hamvas Béla, Bergyaj, Ortega és Rudolf Steiner műveit. Nem másolt, nem utá-
nozott, mindent átszűrt a saját személyiségén és egy sajátos NHP-s filozófiát, életszem-
léletet alakított ki magának, melynek középpontjába a szeretet, a bizalom és a hit került. 
Gondolati univerzumát áthatja a transzcendens utáni fájdalom. Számára, akárcsak Ber-
gyajev számára nem a lét, hanem a szabadság minden filozófia alapja. Az ember szabad-
sága abban áll, hogy a világi hatalmon kívül létezik még egy szellemi birodalom is. Isten 
valósága a bennünk lévő szellem létében nyilvánul meg.
Kinyújtott kezeden sétáltatsz végig
mióta létezem, ügyelve rám.
pokolra süllyesztve, s emelve égig, 
szándékod ennél több nincs is talán.

Karod csak küllő a kerékhez képest, 
állandó mozgásban tartva magad, 
reggelre, délelőtt, délután és est
századok s ezredek körén halad.

Életet lehelsz a rád szálló porba
egyenként ismerve minden szemet, 
forgásod keverte széltől széthordva
általad és érted cselekszenek.
(Kerék) 

Kereste az elveszett spirituális értékeket. Úgy érezte, hogy a vallás politikai célokat szol-
gál. Nem csak a politikai rend használja az egyházat, az egyház maga is elfogadja az új 
szerepet a megváltozott kontextusban.
Kövér a püspökök püspökfalatja
eltorlaszolja a Menny kapuját.
Magasra húzva a küszöb alatt:
így tőlük, ki is jut át?

Szeretnék látni már megannyi papot
utcát söpörni, vagy hajléktalan, 
Mert míg elállják lopva a Napot, 
minden fény s minden üdv bizonytalan.

Szűk kézzel mérik a soványka ostyát, 
de bőven vedelik hozzá a bort...
S mikor a vezeklést fejünkre osztják, 
a maga bűnéért egy sem lakolt.

Tetszetős köntösben adják a bankot, 
jól kamatoztatva Isten szavát.
És ha nem lelik a valódi hangot, 
kondulhat száz felé, ki merre lát.
(Ki is jut át?) 
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A hit minősége is megváltozott, a hívek számára a szertartás vált fontossá.
„Gajdolják Isten, de nem szeretik, 
csupán a szertartás fontos nekik;
 egy kis megváltás, egy kis hit, 
és majd a „Jézuska” úgyis segít.”
(Töredék – 44)

 Isten nevében bíráskodnak, csak saját igazukban hisznek.
„Érdemes -e szórni szavainkból gyöngyöket
az Isten nevében bíráskodók elé?
Kinek az igazság mindig csőre töltött
a másik igazát ugyan, hogy értené?”
(Az ítélet természete) 

NHP gondolati univerzumában központi helyet foglal el az egyedi ember:a megismé-
telhetetlen, egyszeri, egyetlen egyén. Számára nem az volt a fő kérdés, hogy mi az em-
ber, hanem az, hogy hogyan éljen? Bizonyos értelemben az öröm, a bánat, a szorongás 
alkotják a létünk. Az alaphangulat a szorongás: benne tárul fel létünk esendősége, ve-
szélyeztetettsége, a választás lehetősége, a magány, az emberi hontalanság és idegenség.
“Mit kezdjek a tömeg akol-hűségével, 
hol bundás félelem párája melegít, 
s a jóllakásig tölt az előrágott étel, 
tisztára nyalhatjuk jótevőnk kezét.

Aki rám néz, látja, máshová tartozom, 
- melldöngető tudás, szószátyár hit nélkül.
Más irányú világ hordozza otthonom, 
Csupán ittjártam hagyhatom emlékül.”
(Emlékül) 

A tömeg NHP számára azokat jelenti, akikből hiányzik az önmagába mélyedés és az 
önálló gondolkozás képessége, akiket csak a külső valóság határoz meg. “Aki rám néz, 
látja, máshová tartozom,” Nem tartozott a tömeghez, a minőségi kisebbséghez tarto-
zott. Nem sodródott, nem engedett a közvélemény diktátumának, önmagába mélyedve 
gondolkozott.Kereste, kutatta egzisztenciája gyökereit. A lét megértés követelménye az 
ember kitüntetett létezése:az ittlét. Ittlétét, ittjártát hagyta emlékül.

“Nyelvében egzisztál az ember.” A nyelv “üzen “a létről és az emberről, és egyben érzel-
mi is az üzenet.
“Csupán azért írtam volna, 
hogy egy lány olvassa versem?
Általa találva szóra;
arra kérjem, hogy szeressen?
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Nem sötétlő kéjre lesve, 
inkább fény felé haladtam.
Lelkét vártam minden este;
tudást cizellált alakban.”
Ebben az “üzenetben”, reflexióban, önmagáról vallott; az énről, a társtalan egzisztenciá-
ról, aki az üzenet segítségével szeretett volna társat találni. A nyelv “a lét hangja”; meg-
őrzi az embert, és az ember a nyelvben egzisztál: 
Végül is kettesben maradok a szóval.
Valahol mindig az utolsó jelenet.
Egymást nézve várom, amikor megszólal, 
tekintete tükör, hol valaki lehetek.

Foglalata míves, cizellált ölelés, 
testet nyer bennem, mint párnán a szerelem.
Gondolatok- tárta szobákon követ, és
megadóan áll, míg ruháját levetem.

Ő lesz csak egészen gőg és fátylak nélkül.
Folyóként önt körül, karjával keresztel, 
öblöket mos belém biztos menedékül, 
formájára farag avatott kezekkel.

Még talányos, mikor lesz, de az idő biztat, 
és végül sikerül mindent neki adnom, 
egy vérrel írott sorban a nekem megnyíltat, 
s amit hallotok, az lesz az én hangom.
(Kettesben a szóval)

Az emberi egzisztencia jellemzője a nyitott lét: az ember létezése során állandóan úton 
van, folyamatosan formálja saját lényét.Ezt tette NHP is.Megízlelte a tudást.Ébredő ér-
telme lázadozott a sors ellen, majd megbékült a sorssal. Különböző élettechnikák elsa-
játításával küzdött a szeretetért, szerelemért, a magányból, a magányon keresztül haladt 
a megnyugvásig.

Kierkegaard-dal vallotta: Csak akkor küzdhetjük le kétségbeesésünk, ha egzisztencián-
kat összekapcsoljuk Istennel. Az ember a szeretet, a remény és hit révén isteni létben 
részesül.  
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A Tízparancsolat igéi között a negyedik parancsolat körül van a legnagyobb vita. Elég ha 
a “Jézus é a szombat”, “az Újszövetség és a szombat”, “a szombat és a vasárnap viszonya” 
témakörére utalunk.”- olvashatjuk dr. Potor Imre egyik írásában. A szombat és vasárnap 
viszonya NHP költészetében is külön vizsgálatot, magyarázatot igényel. Magán levele-
zésében írt arról, hogy szombat napon született, egyébként az Igazságom című verse 
így kezdődik:”Szombaton születtem,...” Sokat írt, mesélt arról is, hogy gyermekkorában 
a szombatot ezüstszínűnek képzelte és szombatra várta a csodát, a gyógyulás csodáját. 
Kisfiúként sok időt töltött egy idős evangélikus pap társaságában. Az idős pap, szülei 
ismerőse, rendszeresen látogatta. Kölcsönösen kedvelték egymást, sokat beszélgettek a 
Biblia tanításairól, a Tízparancsolatról. Bizonyos tanítások szerint a szombathoz kap-
csolódik a Messiás várása. Jézus a szombat igazi értelmét a gyógyításban, a kötelékek 
feloldásában látta.(Lk 13, 16)
„a szombat lett az emberért” (Mk 2, 27)
Az élénk fantáziájú kisfiú a szombati csodában saját gyógyulását, később sorsa jobbra 
fordulását várta. Költészetében a vasárnap helyét a szombat vette át. Kezdetben vidám 
szombatokat várt. Szombatra virradva című versében derűsen ír egy álomról:
“Apró-fehérpöttyös, tintakék ruhában
velem szemben ült, és zajlott a kora nyár, 
Kis olcsó sörkert, hol szép órák sora vár-
gondoltam, s reméltem fölöttébb vidáman.”
A szombatokhoz fűzött remények veszíteni kezdtek a fényükből, a csodába vetett hit 
elbizonytalanodott:
“Ezüst filléreket szórnék az öledbe
a szombat ezüstjét aprópénzre váltva.
Nem, mintha kettőnkre új tavasz jöhetne, 
ami most melegít minket, csak a kályha.”
(Mert jöhet...)

Szintén keserű hangvételű a közkedvelt Szombati dal című vers is: 
“Miért sejtenéd, hisz nem tudod rólam
más ágyán alva a szombatot át, 
s nem érzed többnek, mint hétvégi szólam
alkonyi énekem vélt igazát.”
A versnek 2 énekelt változata is van. A Strófa Trió és Roth István is megzenésítették. 
Sorolhatjuk a szomorú szombatokról irt verseket:

NHP és a negyedik parancsolat
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“...megint egy szombat hétvégi télben, 
köd szitál odakinn egykedvűen, 
Nincs kire várjak, hogy hazatérjen, 
virrasztva sokáig maradni fenn.”
(Valamit súg)

A csodavárás lassan hitelét veszítette, ”ezüstje beszürkült”: 
“Miért olyan ez is mint az összes szombat?
Ezüstje beszürkül, s nem történik semmi.
Jöhet a vasárnap, de egy szót se szólhat, 
hisz véges az idő most már csodát tenni.”
(Szombati májusok)

A Csöndtől a csendig című vers is fájdalmas hangulatban indul, de kiemelkedik a szom-
bati versek sorából, az utolsó szakasz határozottan bizakodó üzenetével:
“Kezdetben kiürült szombatok jöttek, 
s beszélni kellett a hallgatás ellen.
Nem tudni, bujt-e már mögéje szellem, 
testből, vagy lélekből támadt az ötlet.
...
Eljön majd - aki ért ebből a csendből -
alig-irt festetlen mosollyal némán, 
végtelen április kékjével néz rám.
Szentgyörgyös páncélom földre hull, s eltör.”
A szentgyörgyös páncél lehullta előtt még várta egy csalódás, és született még egy szo-
morú szombati vers
“Köröttem ismét légüres szombat;
olyan magány, mit semmi sem oldhat;
 senki sem oldhat, hogyha te nem, 
és megint nem vagy itt, nem vagy velem...
(Töredék-7.)

A IV. parancsolat elején Isten kifejezetten felszólít arra, hogy emlékezzünk meg a nyu-
galom napjáról. Hogy ez a nap szombat, vagy vasárnap legyen-e az vitatható és vitatott. 
A fontos, hogy a nyugalom napján tekintsünk előre “a Krisztus által előkészített ország-
ra, ahol Istennel osztatlan, bűn nélküli közösségben, örökké együtt leszünk.” Végezetül 
idézzük a röviddel a halála előtt írt PRÉDIKÁTOR című versét:
Ki szegheti kedvemet, ha birtoklom a hitet, 
s mélyülő tudattal érzem, hogy fentről vezérel, 
e világban világom a felső csendig ér el, 
s Isten szavaiból másnak vigasztalást viszek?
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Emberekből építgetek az Úrnak templomot, 
faragott kövek nélkül és festett vásznak nélkül;
míg az ige fölé szilárd meggyőződés épül, 
és az üdvösségben egyszer Jézussal osztozok.
(Prédikátor)

A csodát szombatra várta, s bár a testi gyógyulás nem következett be, sőt mi több ezt 
még lelki csalódások is tetőzték, a hite erős maradt haláláig.



 31 

„Várom a lányt, aki eljönne modellnek
látványt és érintést kínálva nekem.
Festéket s vásznat is belőle teremtsek, 
használva ecsetként a szám és szemem.”
(Modellre várva)

Az 1981-ben megjelent Bekopog a nap című kötet versei között több olyan verset ta-
lálunk, amelyek tele vannak fiatalos lendülettel. Az évszakokról irt verseket olvasva, 
önkénytelenül saját fiatalságunkra emlékezünk. Nyár (Augusztus) című versében olvas-
hatjuk:
„Lovait hajtom a hold szekerének, 
röppen az éjszaka, futni muszáj.”
A “futni muszáj” nem csak a gyorsan elszálló, rövid éjszakára utal. Általánosabb érvé-
nyű, jelentésű. Fiatalon futni muszáj, nehogy lemaradjunk valamiről. Nehogy kima-
radjunk valamiből, ami esetleg korszakalkotó lehet. 25 évesen ezt érezte NHP is, futni, 
rohanni szeretett volna a jövő felé. A kötet versei között kettőt is találunk, amelyeket 
Emília, a vak lány, a későbbi pályatárs ihletett. Szerelem című versében olvashatjuk:
„Mint az ágaktól búcsúzó megnyúlt esőcseppek, 
úgy rezdülnek bennem a feléd vonzó erők, 
ahogy szürkületkor fényjelek születnek
egy várost rajzolva ki a szemlélődő előtt”
Látásmódja, képalkotása már-már József Attilára emlékeztet. Az említett versek nem 
utalnak sérült voltára, de az Emíliának című már igen. Emília volt az egyetlen múzsája, 
akit nevén nevezett. Egy sok évvel később írt levelében ezt olvashatjuk: „Fiatal voltam, 
nagyon szerettem. Meghatott a sorsa.” Nem csak meghatotta a sorsa, sorsközösséget 
vállalt vele és felrótta a világnak, hogy nem fordít kellő figyelmet rájuk.
„Látod, évek óta nem számolnak velünk.
Akaratunk kérés, a szánalom parancsa.”
...
„Nem bontják ki nekünk, csak bennünk nyílik a tér, 
s ahogy álmodjuk, úgy fog körül minket, ”
Két testileg súlyosan sérült, nagy tehetséggel megáldott ember... Az életüket nem köt-
hették össze, de a költő még évekig írt verseket Emíliához. Ilyen például a Kerék című 
kötetben megjelent Vallasz (Egy vak lánynak) című vers is. Az idő múlásával Emília is 
távolodott, de emlékét a költő haláláig őrizte. Emíliával egy időben, Emília után más 
lányok is kerültek a költő vonzás körébe, más lányokhoz is vonzódott. 

Szerelmi próféciák NHP költészetében
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Azt is mondhatnánk, hogy folyamatosan kereste az igazit, állandóan szerelmes volt a 
szerelembe, a szerelemtől, a szerelem által remélte a sorsa jobbrafordulását. A szerelem 
azonban nem hozott megoldást. Elkezdődött a sorozatos visszautasítások kora. A Kerék 
című kötetben megjelent: (!) című versében már fájdalmasan jajdult fel:
„Zöldülj titokká májusi mélyen, 
rejtőztess el, mint követ a moha!
Ne vetkőztessen tovább a szégyen:
Miért nem kellek senkinek, soha.”
Vágyak, remények, csalódások. Újabb remények, újabb vágyak, újabb csalódások. De a 
csalódások ellenére is várta, remélte, hogy eljön a lány, aki szeretni fogja. 
„Visszaesőként hiszek egy lányban, 
Aki még lehetnél te is akár.
Bár lassan egyre kevésbé bátran
hívom, hogy szeressen valaki már.”
(Nem szerelemből)
A Jel volt és Mámor című kötetek versei között több olyant találunk, amelyek már-már 
próféciaként hatnak. A költő hisz egy Lány eljövetelében, hinni kezdi, hogy a várakozá-
sa, bizakodása elhozza a várt szerelmet. A Jel volt című kötet Szavak és mondatok című 
versében írja:
„Túl régóta várlak ahhoz, hogy ne jöjj el, 
mert a téged sejtő, körüljáró szavak
egyszer földet érnek lassuló körökkel
alakot ölteni, mikor kimondalak.”
A prófécia, az eljövendő lány hirdetése, a Kettős címmel megjelent hangos könyv verse-
iben felerősödik, itt „a végső LÁNY-”t, hirdeti, aki „Elsőnek jön el.”

Múltak az évek. Kisebb-nagyobb szerelmek váltakoztak, kisebb-nagyobb csalódásokat 
hozva. Csodálatos versek születtek a vágyról, a Lányról, a szerelemről, és egyre fájdal-
masabbak a meg nemértésről, a visszautasításról. Az utolsó előtti szerelembe, a csaló-
dásba, a költő kis híján belepusztult. Ráadásul erre az időszakra esett az édesanyja halála 
is, aki gondozója és támasza is volt egy személyben. Az addig látszólag összetartó család 
széthullt. A költő önpusztító életbe kezdett, az alkohol mámorába menekült. És mégis, a 
prófécia, ha késve is, de beteljesedett. Halála előtt néhány hónappal megtalálta „a végső 
LÁNY”; ebből a szerelemből születtek a Veréblány-ciklus versei. Ma már tudom című 
versében írja:
„Ma, már tudom, mégis miért és kire, 
kiért és mire maradtam élve, 
Érted, hogy aki lát minket, értse:
Csak a szerelemnek van hitele s hite.
A költő érezte, tudta, hogy közeleg a vég, érezte, hogy „megszámláltattak minden na-
pok”. Szeretett volna maradni, de mennie kellett.



 33 

“Az időnk túl kevés, az álmunk túl nagy, 
mert megszámláltattak minden napok”
(Árnyékodban)

Az évekig várt, remélt szerelem, akkor érkezett, amikor érkeznie kellett. Ahogyan a 
korábban írt Egyedül Ő című versében megfogalmazta nem mi döntjük el, hogy mikor, 
miből mennyit kapunk, kaphatunk, a döntés fölöttünk áll:
Nem tudom, vagyok-e, s meddig vagy még
ebben az életben érinthető, 
vártam, és készülsz nagyon is rég, 
s nem ketten döntjük el, egyedül Ő.

Ne félj, hogy késnék, vagy elsietnéd, 
pajzzsá nőtt kudarcunk számottevő.
Mikor tárulsz rám, s nyílok feléd, 
nem ketten döntjük el, egyedül Ő.

Ez végre nem párbaj, de párbeszéd, 
lelket és testet melengető.

Mennyi jut belőle, s mikor elég, 
nem ketten döntjük el, egyedül Ő.
(Egyedül Ő) 
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Húsz éves koromban meghatódva álltam Csokonai sírja előtt. Sok verse született szere-
lemből, fájdalomból, szenvedésből, megcsalt reményekből.

Lenyűgözött a sír hátsó lapján olvasható felirat:
„-- a múzsáknak szózatja, 
A sírt is megrázkódtatja
S életet fuvall belé.”
Akkor, a sírkertben nem tudhattam, hogy sok évvel később, N. Horváth Péter költőről 
jut majd eszembe a sírfelirat, a szerelem poétájáról, aki ugyancsak sokat szenvedett éle-
tében, de múzsákban nem szűkölködött.Hány múzsája volt NHP-nek? Nagyon sok. Ti-
zenötöt számoltam össze, de nem teljes a jegyzék. Először 9 éves korában lett szerelmes. 
A kórházban, ahol a betegségét kezelték, meglátott egy 18-20 év körüli lányt. A lány 
fülműtéten esett át. Bekötözött fejjel ült, szomorúan. Nem volt szép, de a költő vallomá-
sa szerint, a lányokban, nőkben, a belső szépséget is látta. A Lány nagy hatást gyakorolt 
rá, és elszomorította, hogy a felnőttek nem értették, kinevették a furcsa vonzalom miatt. 
A Lányhoz húsz éves korában is írt verseket. Sokat volt egyedül, befele élt, az emléke-
it nehezen, vagy egyáltalán nem tudta elengedni. Érettségi előtt összebarátkozott egy 
„osztálytársnőjével”. Betegsége miatt magántanuló volt, de havonta egyszer-kétszer be-
vitték az iskolába, ilyenkor volt alkalma ismerkedni. A Lány bevallotta, hogy kezdetben 
riasztotta a tolókocsi, de megszokta a látványt, összebarátkoztak és NHP beleszeretett. 
Meghívta hogy látogassa meg otthon. A történet számára szomorúan végződött és a 
következő vers született sok évvel később:
„Hol a lány, kit öcsém lenyúlt?
Valahol él még nagymamakorban;
nem izgat már, csak egyszerű múlt, 
s az sem érdekel igazán hol van”
(Töredék -22)

A vers keletkezéséig enyhült a csalódás okozta fájdalom. Mivel könnyen írt, olykor a ven-
déglők teraszán megpillantott pincérlányok is kaptak tőle hódoló verseket. Az édesanyja 
által sokat használt Burda szabásmintái „társaságában” talált egy fotót. A fotóról egy nagy 
szemű, szép barna lány nézett a költőre. Kinagyíttatta a képet és több másolatot készíttetett 
róla. A szekrényei ajtóinak belső oldalára szereltette, de voltak plusz példányai is, amelyeket 
az utazásaira magával vitt. Ha éppen nem volt konkrét múzsája, vagy távol volt; a képet néz-
ve írt, nagy meggyőző erővel. Az érzések, gondolatok benne éltek, de mert festő szemmel 
nézte a világot, szüksége volt a vizuális élményre. Emília, a lány, aki 20 éves korában veszítet-
te el a látását és került tolókocsiba, a költő fiatalkori nagy szerelme volt.

A költõ és múzsái
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Vallasz (Egy vak lánynak) című versében így ír:
„Lezárt szemeidben sárga napraforgók
Van Gogh virágai mesélik, hogy voltak.
Hiába temetik csönd-hideg koporsók, 
benned tovább élnek makacsul a holtak.”
Emília NHP hatására kezdett verseket írni. Az irodalom és művészetek iránti érdeklő-
dés, a sérültek kirekesztettsége, erős szálakkal kötötték a költőt élete végéig Emíliához. 
1985-ben a téli utcán megpillantott egy fiatal zenélő párt. NHP mindig vonzódott a 
zenészekhez, ö maga is próbált zenélgetni, könyves szekrénye aljába be volt szerelve egy 
kis billentyűs hangszer. Kedvenc zenéit hallgatva, a dallamot kísérte, a bal lába nagyuj-
jával játszott a billentyűkön. A fiatal zenész pár elbűvölte a költőt, összebarátkoztak, 
beleszeretett a gyönyörű szőke angyalba. Sok verset írt Katának, majd évekkel később 
Nürnbergben a múltba visszapillantva az Egy kép rólad című versben állított emléket a 
szőke tüneménynek.
„Nézem a tüzet, s nézlek téged, 
arra gondoltam, biztos nem érzed, 
mit érzek én.

Köröttünk minden, akár a díszlet, 
s odakint germán-holdtölte díszlett.
idilli fény.

Így látlak most már, ha felidézlek, 
ülve a padlón festői képnek, 
s ez az enyém.”
Váltakozó vonzalmak után következett Júlia, aki ugyancsak mély nyomot hagyott NHP 
lelkében. Könyvterjesztőként került kapcsolatba a költővel. Zűrzavaros családi háttere 
volt, elvált, egyedül nevelte a 14 éves fiát. Nem riasztotta a poéta testi sérültsége, már-
már testi szerelem is alakult közöttük. Júlia családjában súlyos tragédia történt, nem 
bírta elviselni a csapást, öngyilkos lett. NHP több fájdalmas verset is írt a veszteségről. 
Most a November elsején címűt idézzük:
„Megint magam vagyok, mint ahogy mindig volt...
- Tűnődöm az őszbe szédülő ég alatt. -
Lassan nem vagy csak egy sárguló gondolat, 
valami festménnyé szelídült régi folt.
Gyertyája sem ég már esti ablakodnak, 
s magukra maradtak ott kinn a sírcsokrok, 
múltunkat karolva egyedül imbolygok, 
miközben csontjaid odalent vacognak.”
A költő részére általában fájdalmasan értek véget a szerelmi történetek, de a fájdalom enyhü-
lése után humorosan is tudta szemlélni az emlékek némelyikét: Egyik szerelme, Mari, akivel 
sok kellemes nyári órát töltött egy családi ház kertjében beszélgetve, férjhez ment. A költő 
egy Bob Dylan dalra írt szöveggel, az Ablak alatti nótával így reagált a változásra:
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„Asszonyom, ha végképp nincsen kedve, 
Eltűnhet, de tűnjön el sietve.
Olyan gyorsan azt se lássam merre
Mert a végén még segítenék.”
...
„Nem óhajtom senkitől elszeretni.
Uránál jobb úgysem lehet senki.
Üzenetem éppen csak annyi, 
könnyes búcsú szerenád helyett:
Hogyha mégis felidézne álma
Forduljon a másik oldalára.
Megnyugtatja hű élete párja, 
Joggal nyújtva biztos életet.”
Az újdonsült férj jogász volt, a fenti sorral a férj foglalkozására történt utalás. A költő 
barátja CD-re rögzítette a dalt. Elküldték a „hűtlen” lánynak, aki megköszönte és azt 
írta, hogy karácsonyig - mivel karácsony közeledett - nem bontja ki a csomagot, majd 
szenteste meghallgatják a dalt. Karácsony után nem jött újabb üzenet, a poéta remekül 
szórakozott elképzelve a meglepetést, amit a dallal okozott. Egyéb humoros dolgok is 
történtek NHP-val. Az idős gyógytornásza helyét egy fiatal égimeszelő lány foglalta el, 
aki rendszerint arasznyi hosszúságú miniszoknyában, mélyen kivágott blúzokban ér-
kezett a tevékenységre. Alig végeztek pár gyakorlatot, csörgött a lány mobilja, ugyanis 
lakásközvetítéssel is foglalkozott. Újabb pár mozdulat, újabb telefon... Néhány hasonló 
óra után a költő közölte, hogy nem óhajtja zavarni az ingatlan ügynökségi munkát, nem 
tart igényt tovább a gyógytorna órákra. A család újabb gyógytornászt szerzett, aki nem-
csak megfelelt a költő igényeinek, rövid idő alatt bele is szeretett. A Lány testi közelsége 
már-már szexuális élményt jelentett a poétának. Ekkor írta a legszebb szerelmes verseit: 
„Amikor eljön, A tekintete, Amikor távozik, Csapda, Valóban?, Mint Fény, Mint Gyík, 
Arcod, Gyönyörű Éva, Messze jársz stb. Most az Amikor eljön című verset idézzük:
“Amikor eljön, a teljes ígéret
hitével fekszem a keze alá, 
mintha az életem megáldaná
s általa vágyam céljához érhet.

Öröktől ismerős, jó érintése
magához csendesít otthonosan;
testemhez meghitten sok köze van
s lelkemet ajánlom kéretlen érte.

Mélyen a hétköznap felszíne alatt, 
magasan bilincsem s korlátom fölé
szárnyalok, de úgy fest, az ég az Övé.
Melyikünk mennyboltja túl földhözragadt?
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Szép fecskeröptének nálam a titka;
egy óra múltával földet érünk.
- Mindössze ennyi a küldetésünk(?) –
S amikor távozik, sosem néz vissza.”
A Mint Gyík című vers közel húsz évig érlelődött, formálódott a költőben. Fiatalon írt 
egy gyenge változatot, amelyet nem publikált. Évekig figyelte a környezetében megfor-
duló lányokat, a vendéglőkben a pincérnőket, nézegette az aktfotó gyűjteményét, az 
egymást követő múzsákat, végül Emese, a gyógytornász adta meg a végső ihletet a vers 
megszületéséhez. A Mint Gyík című versben van egy érdekes részlet:
„Araszolva sípcsontján lefelé, 
magamat fonnám a bokájára;
mutogatná felvágva vele:
„szombati ezüst” és milyen drága!”
A költő egy ezüst bokaláncot ajándékozott a lánynak és boldog volt, hogy E. nemcsak 
elfogadta, viselte is az ékszert. A vers egészében festő-költő szemmel látott-megírt gyö-
nyörű erotikus álom. És még egy álomszerű csoda a poéta életében... Tunyogi Henriett, 
balerina mozgás kultúrája, művészete, nőiessége szintén nagy hatást gyakorolt a költőre. 
Henriett összegyűjtötte azokat a verseket, amelyeket a férje, Vásáry Tamás zongoramű-
vész írt számára különböző alkalmakkal. A verseket egy kis kötetben kiadatta. NHP-t 
kérte fel a versek javítására, ö segédkezett a könyvecske előkészítésében. Munkáját a 
művésznő a kötet utószavában megköszönte. A költő szobája falán haláláig őrzött egy 
kisméretű, bekeretezett plakátot, amely Henriett egyik budapesti fellépése alkalmával 
készült. Egy versel is tisztelgett a művésznő előtt. A verset sajnos nem tudjuk idézni, 
még nem került elő a hagyatékból. Viki, a szép, tehetséges fiatal csellista lány sem volt 
közömbös a költő számára. Hozzá írta a Fürdesz és bort iszol című verset.
„Szeretnék hab lenni körötted a kádban;
áttetsző, testetlen, illékony ölelés.
Lassan elolvadni attól, amit láttam.
- Egy fürdésnyi élet ennyiért, nem kevés.

Lennék íz a szádban, amikor bort iszol;
bíborszín érintés bársonyos nyelveden.
- A nap fáradtsága egyszerre nincs sehol, 
ha súlyát s unalmát csókommal elveszem.

Körötted - s benned - létezni szeretnék...; 
rajtad kívül másnak csupán tárgyként jelen.
S mikor túl vagy rajtam, jöjjön csak a nemlét, 
de együttlétünkre tovább emlékezem...”
2010-ben nehéz időszak kezdődött a költő életében. Elveszítette az édesanyját, gondo-
zó és támasz nélkül maradt. Ami addig biztosnak látszott az életében hirtelen eltűnt, 
semmivé lett. Erre az időszakra esett egy sok fájdalommal, csalódással átélt szerelem is. 
C., aki a vonzáskörébe került maga is inkább támaszra szorult, nem tudott biztonságot 
nyújtani a költőnek. Szép kis négysorosok is születtek ebből a szerelemből pl.:
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“Szavaim nem állnak össze már versé, 
de hozzád amúgy is kevés a szó;
minden rím csupán a korlátot verné, 
s a lényeg nem lenne olvasható..”
(Töredék 1)

A Töredékek között van néhány cizellált, műgonddal kifaragott négysoros, de hiányzik 
belőlük a meggyőző erő. Két évvel a Gyönyörű Éva keletkezése után, igazi nagy élmény 
hiányában nem volt könnyű újat mondani a szerelemről. Meggyőzőek, már-már gyilkos 
erejűek azok a versek, amelyekben a költő a világba kiabálja a fájdalmát, elhagyatottsá-
gát. Ilyen a Nincsen című verse:
„Nincs kiért és nincs miért.
S, ha már nincs senkiért, 
érdemes a semmiért, 
mikor már nincs, aki ért?”
A költő kimondta a legfájdalmasabb szavakat: „mikor már nincs, aki ért”. Mi lehet rosz-
szabb egy költőnek, mint az a tény, hogy nincs, aki érti? Életét, munkáját hiábavalónak 
érezte, kiszolgáltatott volt, szeretetlen környezetben élt, csak a barátai álltak mellette. A 
„végső napokra” a szerelem poétájának Isten adott még egy esélyt, még egy szerelmet, 
ebből a szerelemből született a Látod? című vers:
Számba veszem bőröd minden csillagát, 
és föltérképezem összes jeled.
Élvezve, szép lelked hogyan csillan át;
éjszakám meghitt lesz együtt veled.

Bevilágítjuk a nagy sötétséget;
fellobbantom régen éhező lángod.
Bizonyítsuk be, hogy él még az élet!
Látod a fényünket kedvesem, látod?
(Látod) 

NHP előtt tisztelegve idézzük még egyszer a Csokonai sírján olvasható sorokat: 
„-- a múzsáknak szózatja, 
A sírt is megrázkódtatja
S életet fuvall belé „
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Van minősége a szerelemnek? - kérdezhetnénk. Természetesen van. Ahogyan minősé-
ge van a víznek, tápláléknak, a minket körülvevő tárgyaknak, ugyanúgy van minősége 
a hitünknek, gondolatainknak, érzelmeinknek is. A hitünk, gondolataink, érzelmeink 
gyakran szétválaszthatatlanul összefonódnak, összegubancolódnak, szerelmeinkben 
együtt vannak jelen. A szerelem kérdése elméleti síkon is a legrégebbi idők óta fog-
lalkoztatja az embert. Ovidius (Kr. e. 43 - Kr. u. 17) időszámításunk körül tette fel e 
kérdést: „Van mifelénk, akinek a szerelem művészete újság?” Ars amatoria (A szerelem 
művészete) című tankölteményében a tudományos kézikönyvek módszerességével fejti 
ki témáját: hogyan lehet a szerelmet felkelteni, megszerezni és megőrizni. Elismerjük, 
vagy tagadjuk, ezek a kérdések valamilyen szinten mindannyiunkat foglalkoztatnak. A 
költőt is foglalkoztatták. Milyen szerelemre vágyott? Több versében is megfogalmazta, 
hogy milyen szerelmet szeretne. (Misztikus szerenád, A dal háza, A tizenhármas háza, 
(!), Följebbről stb.). A vágy, a hit, a tudásvágy együtt jelenik meg több versében:
„Szeretnék Istenhez, elérni benned
magammal hozva az alázatot.
Szeressél anélkül, hogy hitem elvedd, 
úgy jöjj el, mint aki föltámadott.

Szeretném azt hinni: Te vagy az élet, 
nem les ki árnyékod mögül halál.
Szeressél, s rájössz: A test igévé lett, 
fogódzott bennünk a bűn nem talál.„
(Misztikus szerenád)

Hitte, hogy a szerelem följebbről való, Isten ajándéka:
„Tested egy magasabb lélek árnyéka, 
de, ami szádon át sétál belém, 
mámorba dönthet, és gyógyíthat néha;
füllentve, éppen most csak az enyém.

Hanem a másik, a följebbről sugárzó, 
az hozott szint rád, és körvonalat, 
tehát az Ige, a mindenki iránt jó, 
fedett föl nekem egy sóhaj alatt.”
Nem plátói szerelemre vágyott. Igazi testi-lelki kapcsolatra, amelynek a hit és tudás is 
része, megszépítője. „Add rám tudásod fényből szőtt ingét”, kéri a (!) című versében, 
majd így folytatja:

A szerelem minõsége NHP költészetében
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„Tisztíts meg tűzzel minden salaktól, 
méltán augusztus szín-aranyára!
Káprázat, önzés, kétség se hajszol, 
s megtérek Tebenned arannyá válva.„
Hitt a szerelem felemelő, megtisztító erejében. Versének, dalának a Lány lelkében kere-
sett házat:
„Alakot keresett benned a lelkem, 
házat a dalnak a hajnalokon
menedékül, ahová hazamenjen
tükrébe mélyülni
hallgatagon.”
A várt lánynak, neve tizenhárom betűjéből emelt „emlék-lehelletű” házat, remélve hogy 
eljön a Lány, akinek neve szintén tizenhárom betű.
„Marad utánam jel, tizenhárom betű, 
elfér rajta minden összehordott téglám;
belőlük emelt ház emlék-lehelletű, 
ha majd hátrahagyom, kiürítve néz rám.”
Szerelmi költészetének visszatérő motívumai közé tartozik a ház, és a tűzfal is. A költő 
néha napokig nem tudta elhagyni lakását. Ilyenkor a ház volt számára a világ, élete szín-
tere, színpada. Hogy enyhítse az egyhangúságot, ablakkereteire autós tükröket szerel-
tetett, azokban figyelte az utca mozgását. Ablakából egy kis parkra látott, miután a fák 
levetkőztek, a kép megváltozott:
„A tűzfal, álmaim téli mozivászna, 
sokáig őrizte láthatárom szélét.
Zöld függöny nőtt elé ígéret havára, 
s újra csak a későőszi csendre nyílt szét.

Most ház épül elé, még titkos jövővel
üres szobáiban, lassan testet öltve.
Míg a jelenidő mindennapja jő el, 
őrölve az élet malmain körbe-körbe.”
A költő figyelte az épülő házat. Szobáit képzeletben benépesítette, belakta; szerette vol-
na megtölteni szerelemmel.
„Nézd, itt várakozom megvetett fekhelyül
árnyékodból húzzál fölibém födelet.
Olajad híjával mécsem elszenderül, 
kérlek, maradj velem, mert besötétedett!”
(Mert besötétedett)

Mint már említettük a költő hit és tudás által megszépített testi-lelki szerelemre vágyott. 
C. bűntudattal élte meg a testi szerelmet. A poéta maga is kételkedni kezdett a testi sze-
relem létjogosultságában, de próbálta bátorítani a Lányt: 
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„Bárcsak én lennék a Csended, 
mikor az Úr közelebb enged, 
s benne szemlélnéd meg a valót, 
a szeretettel beavatót.
Az utolsó szerelem... A költő házat talált a dalnak:
„Mint napfényes házba, testedbe költőzöm/
minden albérleti lakást elfeledni.” írta Segítesz című versében.
Több versel együtt, ebben az időszakban született az Ajándék vagy című vers is:
„Istentisztelet, ha szeretkezel velem, 
s hazudik az a pap, ki azt mondja, vétkezem;
mert fentről elküldött ajándék vagy nekem, 
amit nem cáfolhat szűk földi értelem.”
NHP minőségi szerelemre vágyott. A vágyon és ösztönön túl, a szerelem misztériumá-
ban is a mindenséget kereste: 
Az öröm virágzik verssé hallgatásod nyomán;
Kopott mankójú szavaim tovább nem hadarva.
Lényeg, ami senkinek sem látható igazán, 
s amit sosem múlhat felül földiek hatalma.
Megfejtetlen hidat verve közted és közöttem, 
a világról, amit köréd csókokból kötöttem.
Különös jegyesség veled, s már elmúlhatatlan.
Ahol látás váltja le a köznapi optikát;
időn és falakon túl kísérve lépteid, 
gondolatod útját amint érzéssé bomlik át, 
alászállok lelkedbe a legmélyebb helyekig.
Ekképp tükröződve vissza kilométerekről, 
akár, asztal mellől, vagy az utca kövezetén.
Tested eltitkolhatatlan varázsát fogva föl, 
s életed rejtett kódjait sugározva felém.
(Misztérium)
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NHP egy személyben volt homo sapiens, bölcs gondolkodó ember és homo ludens, 
játékos ember. Nap mind nap játszott magánemberként és alkotóként egyaránt. Játszott 
eltévedt árnyékot, festőt, kóbor lovagot. Szerette védelmezni, gyámolítani a gyámolta-
lannak vélt Lányokat, akik közül némelyik várúrnőként szeszélyeskedett és úrnő mód-
jára el is bánt a költővel. Magára eszmélve riadtan kérdezte:
“Tetszik a maszkom?
Csupa szín festék.
Belátsz-e mögéje, 
hol vagyok én?
(Látsz-e?)

Bábélet című versében szenvedéllyel és fájdalommal szól egy bábú helyzetéből.
“Bábunak születtem végzetem kezében;
összes akaratom csak a játék vágya.
Tárgy kéne maradjak, lágyan és szerényen, 
indulatom mégis legbelülről túlfűt.”
...
Mikor nincs rám szükség, alszom a dobozban;
várom találjon rám valódi szerepem, 
aztán fölléptetnek tisztára poroltan, 
- s jöhet a megszokott, untig ismert s elnyűtt.
Egyszerre ellobban fojtott lázadásom.
S rájövök, csakis a bábos lányt szeretem.
Szenvedélye szerint játszom, s újra játszom.”
(Bábélet)

A vers lehetne szerepvers, de mégsem az, hiszen a költő a saját sorsa által rámért szere-
pét játszotta. A szerkesztést komoly munkának tartotta, több kötetét ő maga szerkesz-
tette, közben a szerkesztés adta játéklehetőségeket is kihasználta. A számok misztikus, 
titokzatos világához is vonzódott. A 7-es és 13-as számokat szent számoknak tekintette; 
Kerék című kötetét ezekre a számokra komponálta. A kötet 13 részből, ciklusból áll 
össze. Minden ciklus 7 verset tartalmaz. Bevezető, vagy Prológusként olvashatjuk a Ki-
állításom képei című verset, a kötetet a Kiállításom vége című vers zárja. A második 
ciklus hét verse között szerepel A Tizenhármas háza című vers. A költő születési neve 
elé megkülönböztető jelként helyezte az “N” betűt. Hogy hogyan magyarázta a betű 
jelentését, felvételének szükségességét, arról már írtunk, most csak annyit, hogy így a 
neve nem 12, hanem 13 betűből állt.

Homo sapiens, homo ludens



 46 

A 13-as jelentését a számmisztika többféleképpen értelmezi, karmikus adósságszámnak 
is tekintik. Idézzünk a versből: 
“Marad utánam jel, tizenhárom betű, 
elfér rajta minden összehordott téglám;
belőlük emelt ház emlék - leheletű, 
ha majd hátrahagyom kiürítve néz rám.”
(A tizenhármas háza) 

Neve betűiből emelt “emlék-leheletű “házat, hiszen a betű volt az otthona. Olvasóit vé-
gigvezette saját kiállításán, tárlatán, majd bezárta a kiállítását, a kötetet.
“Tárlatomnak vége. Leszállok a képről.
Mögöttem üres marad a téglafal.”
(Kiállításom képei) 

Miért került minden ciklusba hét vers? A 7-es, szent szám. Jelöli a kötelezettséget, a hi-
tet, bölcsességet, gyógyítást. Szignóját is úgy alkotta meg, hogy hét karaktert tartalmaz. 
A Kerék című kötet borítóját Hegedüs Miklós festőművész tervezte.A borítóra egy hetes 
osztatú mandala került. “A mandala a mozgás, az élet kereke, az univerzum leképezése, 
mindig a középpontból indul ki, kifelé törekszik, s a sokféleségből egyidejűleg halad egy 
középpont fele.”A kötetben fontos szerepet kap Isten, az „egy”, a mindenütt jelenvaló.
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A kötő a Szepes Erika által jegyzett Ezredvégi beszélgetés N. Horváth Péterrel című 
írásban a következőket nyilatkozta: ”Alapjában véve hívő vagyok. Hiszek egy magasabb 
szellemi erőben, nevezzük Mindenhatónak vagy Szeretetnek. Nem vagyok médium, és 
nem vagyok okkultista, bár ma az is divat. Nem mindig azonos indítékkal, a lelkem azo-
nos rétegéből írok. Ugyanúgy megvan bennem az elveszett festő, az elveszett trubadur, 
mint ahogyan az autodidakta misztikus.” Az idézett írásban megemlítette, hogy meg-
határozó olvasmány élményei voltak Hamvas Béla, Rudolf Steiner, Nikolaj Bergyajev 
és Ortega művei. Hamvas Béla szerint:Az aranykor elvesztés, a paradicsomból való ki 
űzetés archetipikus élménye az embernek.Az emberi kultúrának valamennyi világval-
lásban megtalálható ez a mozzanata, és ugyanúgy, ehhez szorosan kötődve, a misztikus 
alapélmény az elveszett harmónia visszaszerzésére irányuló vágya. A mágikus arany-
kort: a lét, éberség, és rend jellemezte; az apokaliptikus jelent: az élet kábasága, zűrzava-
ra jellemzi, az élet ugyanis lefokozott állapot. A mágus (író, költő)  képes felszabadulni 
az élet korlátozásai alul és a létezés teljességét átérezve, megtapasztalja az összes dolgok 
egységét. Az író, költő modern alkimista, aki az aranyban rejlő magasabb lehetőségeket 
az „arany”kimunkálására használja.A procedúra vége az arany átszellemítése, az emberi 
világ tökéletesítése, arannyá változtatása. A művészi tevékenység olyan szellemi „szol-
gálat”, amely a világot szebbé teszi.(Sientia Sacra). A költőre nagy hatást gyakoroltak 
Hamvas Béla írásai.A versei mélyen magánéleti ihletésűek, de sok általánosan emberit 
hordoznak, a világ szebbé tételét szolgálják. A szerelemben is az emberi világ tökélete-
sítésének, átszellemítésének, arannyá tételének lehetőségét kereste:
„Melegre vágyom, önts rám tüzedből, 
ébressz a vörös júniusra!
Bűneim sötét hatalma megdől, 
hozzád emel a tétova pára.

Add rám tudásod fényből szőtt ingét:
Június déli napsugár-sárga
legyek majd, mikor elmegyek innét, 
érett az édes találkozásra.

Tisztíts meg tűzzel minden salaktól, 
méltán augusztus szín-aranyára!
Káprázat, önzés, kétség se hajszol, 
s megtérek tebenned arannyá válva.”
(!) 

A misztikus
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A misztikus intuíció-, amelyről Hamvas Béla sokat írt, s amelyet NHP is birtokolt – az 
embernek az a legnagyobb szellemi képessége, amelyet az egyéni élet nemhomályosít el, 
s éppen ezzel a képességgel és tehetséggel önmaga fölé tud lépni, az individuális Ént át 
tudja törni és eltudja érni a nyílt létet. „A szerelem nagy pillanataiban, amikor a külső 
és belső világ között a fal leomlik, és nem tudod, hol a kint és hol a bent, a test lélekké 
válik, a lélek testté.” (H.B.)
Ahol látás váltja le a köznapi optikát;
időn és falakon túl kísérve lépteid, 
gondolatod útját amint érzéssé bomlik át, 
alászállok lelkedbe a legmélyebb helyekig.
Ekképp tükröződve vissza kilométerekről, 
akár, asztal mellől, vagy az utca kövezetén.
Tested eltitkolhatatlan varázsát fogva föl, 
s életed rejtett kódjait sugározva felém”
(Misztérium)

A költő ihletett pillanataiban képes felszabadulni az élet korlátai alól, képes a teljes egész 
létben létezni, kapcsolatot teremteni az érthetetlennel, kísérletet tenni az elveszett har-
mónia visszaszerzésére. Hamvas Béla tanításai erőteljesen hatottak NHP költészetére 
de magánéletére is.A fájdalmas helyzetet, amelybe beleszületett, nem sorscsapásként, 
hanem fejlődési-, tanulási-lehetőségként élte meg. Folyamatosan képezte magát.A mű-
vészetek több területén otthonosan mozgott.A zenét és képzőművészetet is magába ol-
vasztotta, sokoldalú volt, mint a reneszánsz művészek. Kereste a szépet, a titkot, a har-
móniát, az elveszett édent. Ihletett óráiban szenvedélyesen dolgozott, mindannyiunk 
lelki gazdagítására.
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A titoknak több meghatározása ismeretes. „Felfoghatatlan jelenség amely, az emberi 
ész számára hozzáférhetetlen, illetve megfejthetetlennek látszik, a megismerés elől rejt-
ve van, létezését észleljük, de belső mivoltát nem ismerjük.” A titok egyik érdekessége, 
hogy a titok birtokosa is csak a sejtés fokáig jut el a számára is rejtélyes érzés, élmény, 
dolog vizsgálatában. Mit jelentett NHP számára Freiburg? Sokszor írt Freiburgról.A 
Mámor című verskötetében egy egész ciklust szentelt a városnak. Vizsgálgatta, próbálta 
megfejteni a városhoz fűződő misztikus kötődése okait, gyökereit.
„Soha nem válhatunk el egészen.
Összekötött fonalakon függünk
csillagok kezéből az égen, 
s törvényeik uralmával bennünk.

Mit tehetnék, s hogyan vallanék ellene, 
hiszen kezdet és vég te vagy, Freiburg..
Megtalálsz egy lélegzetnyi csendben, 
s templomaid hívó szava felzúg.”
(A város és én) 

NHP ötéves volt, amikor a budapesti orvosok, úgy találták, hogy a fejlettebb freiburgi 
klinikán műtéttel segíthetenének a betegségén. Az apjával utazott Freiburgba.Az ér-
telmes kisfiú felfogta az esemény jelentőségét, várta a gyógyulás csodáját, de fájdalmat 
okozott neki, hogy el kellett szakadnia az anyjától, testvéreitől, az otthon biztonságától. 
Nem értette a német nyelvet, félt a vizsgálatoktól, a város mégis nagy hatással volt rá. 
A Sváb-kaput őrző Szent-György szobor, a Klinika-templom, a titokzatos arccal járkáló 
apácák úgy hatottak rá mint egy mesekönyv díszletei. Élete során több mint húsz alka-
lommal tért vissza a városba. Freiburg mindig tudott újat nyújtani neki. Festő szemmel 
nézte a világot, Freiburgot is:
„Ékszerszépségű utcáid során
cizellált mosolyt feltöltő színek
némajátéka hozzám beszél.”
(Freiburg- posztumusz)

Némajáték kezdődött az érzékeny lelkű poéta és a titokzatos város között.
„Álmomban tovább álmodom benned, 
olyan vagy mint egy hozzám írt levél, 
akár egy nekem készített vers.
Bár évek sora tiltaná lenned, 

Freiburg titka
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nem gátolhatja semmi, hogy legyél, 
lehet a világ szürke és nyers.”
(Freiburg) 

A szürke és nyers világ elől Freiburghoz menekült, tovább álmodva a csodát, a meg-
foghatatlant. Freiburghoz szerelmek is fűzték. Az éterien tiszta, elérhetetlen szerelmet 
Freiburg-gal azonosította.
„A város lány volt szívem helyén, 
testté lett teste a kezem alatt, 
mint akit lelke hajt, simult belém
kitárva minden színt és körvonalat.”
(Kapun kívül)

Megnyugvást is Freiburg adott a költőnek. A hétköznapok gondjaiból, kudarcok, csaló-
dások, viszonzatlan szerelmek csapdáiból menekülve, kedvenc városában keresett me-
nedéket:
„Menedék mégis maradt, talán
- bár mindez, csupán utólag tiszta-, 
Freiburgba jött el Na’Conxipán, 
hogy ne vigyen az őrület vissza.

Tizenkilencszer ringatott el, 
s hívott álmodni kapui közé, 
de mindig tudtam, lazán ölel, 
ne maradhassak, végleg az övé.”
(Talán Freiburgban – posztumusz)

A város nem csak menedéket, álmokat, szerelmeket adott a költőnek. Jelképpé vált, az 
elérhetetlen teljességet jelképezte.
„Falain túl élve Freiburg csak halk zene, 
mindig visszatérő misztikus suttogás, 

egyre messzebb tőle kérdés, hogy élek-e, 
És ha mégis élet, létében mitől más?
(Freiburg titka- posztumusz)

Úgy érezte, hogy a város igazi arcát csak neki tárja fel, egyedül ő ismeri a város titkait:
„Az a Freiburg te vagy, akit én ismerek 
láthatatlan másnak. 
Rejtett bűnbeesés és Isten- tisztelet, 
ami benned áthat. 
Nem felejtem rám nyílt leány-arcaidat, 
Őrzöm, amíg lehet. 



 51 

Ölelésed, mint a Draisamon a hidak, 
s körötted a hegyek.

Az őszi temetőkertben a költő az elmúláson, a múltakon merengett:
„Talán elfelejtett rokonom nyugszik itt, 
vagy régi sorsomból hátrahagyott csontok?
Egyformán hallgat mind, ki ide költözött.
Delet kongatnak a Lajos templom fölött.”
(Freiburg ősszel)

Immár a költő is hallgat, hónapokkal ezelőtt a Kispesti temetőkertbe költözött. Valóban 
szerette volna, hogy hamvait a Draisaba szórják? Bár sokáig hittem, hogy azt szerette 
volna, ma már úgy hiszem mégsem azt akarta. Játék volt, álom, költői ábránd. Freibur-
got nagyon szerette, de Budapestet sem kevésbé. A hétköznapok gondjai elől menekülve 
kereshetünk álmainknak távoli helyet, amelyről, amelyen ábrándozunk, de igazán ott-
hon csak egy helyen lehetünk, és ez a költő számára Budapest volt, ahol érették a szavát.
Mikor átölel a város, csak engem kíván látni, 
belőle származó örök szerelmesét, 
s őrzöm csöndes ámulattal, mit évek alatt mesélt. 
én, ki porszemnek tán nagy de kövének parányi.
Utcáinak délutáni ölén ringat el 
kilopva belőlem minden fáradtságot, 
a csüggedést, mely észrevétlen vállaimra hágott 
s minden kétségemre, kérdés nélkül felel
Keresztes tornyai, mint prérin a cölöpök 
a tudatot adják az úthoz, hogy merre kell mennem 
s első búcsúimtól kezdve örökre fogadom 
bárhonnan is kelljen jönnöm hozzá visszajövök.
(1978.8.1.- posztumusz)
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NHP-t különleges, bensőséges viszony fűzte Gulácsy Lajoshoz. Kettőjük kapcsolata 
sokfelé ágazó, már- már labirintusszerű volt.
Mikor és hol kezdődött?
Egészen fiatalon látott egy filmet Gulácsy életéről és munkásságáról. A látottak lenyű-
gözték, „nyomozni”, kutatni kezdett, a számára addig ismeretlen művész élete és mun-
kássága után. Gulácsy - kutatásai eredményeit az Élet és Tudományban és az Új Aurórá-
ban közölte. Érdekelték az eltűnt képek, a megkerültek, és a számon tartottak egyaránt, 
de érdekelték a művész alkotási módszerei, élete eseményei, pályája alakulása, minden, 
ami Gulácsyhoz kapcsolódott. 1987. januárjában a Magyar Rádió „Mindenki másként” 
című sorozatában NHP: „Gulácsy, mint író” című összeállítása került sugárzásra. Idő-
közben a szobája falaira az értékes eredeti festmények közé felkerültek a szépen kerete-
zett Gulácsy reprodukciók is. A számára legkedvesebbek: a Varázslat, az Extázis, Dal a 
rózsatőről, Menüett, Vasárnap délután Comoban, A púpos vénkisasszony régi emlékeit 
meséli Herbertnek, A mulatt férfi és a szobor fehér nő, Az ópiumszívó álma, Golgota, 
Francesca és Paolo, Dal a rózsatőről, a Bolond és a katona, a Bohóc, szájában virággal 
címűek. Lankadatlanul levelezett az Önkormányzattal, hogy a bérházra, ahol a festő 
élete egy nehezebb időszakában özvegy édesanyjával szűkös körülmények között élt, 
lakott, emléktábla kerüljön; és a tábla felkerült! Barátainak büszkén mutogatta a mű-
termet, ahol Gulácsy több társával együtt dolgozott. A Mesemondó festőművész cím-
mel hosszabb tanulmányt írt a festő életéről, munkásságáról, alkotási módszereiről. Az 
1907-ben Márffy Ödönnel közösen megrendezett tárlat kapcsán írta NHP:
„Gyakori irodalmi vonatkozásai miatt egyes körökben túl is hangsúlyozták illuszt-
rátori mivoltát, holott nála többről van szó, mint mások művei nyomán ébredt egy-
szerű utánérzésről. Az esetek nagy részében nem is idomul az alapgondolathoz, 
hanem saját érzései szolgálatába állítja és önkényesen teljesen át is alakítja az ábrá-
zolt helyzeteket. Lélektanilag is bizonyított, hogy ha valakit hazugságon fognak - ha 
még oly költői is, mint egy művészé - vagy leszokik róla, vagy igyekszik olyan forrás-
ból táplálni azt, amely kevesek, sőt éppenséggel senki által sem ellenőrizhető, s ez a 
képzelet. Talán tudatalatt más lelki adottságai mellett ez a törekvés is közrejátszott 
egyéni belső világa, Na’Conxipán életre hívásában.” 
Gulácsy egyéni belső világa és képzelete varázsolta el NHP-t. Az a világ, amelyben min-
den lehetséges volt, olykor a lehetetlen is. Egy 2009-ben megjelent írásában olvashatjuk: 
„A lelkem mélyén midig festő szerettem volna lenni.” Amit nem festhetett meg ő maga, 
azt megtalálta Gulácsy káprázatos, utánozhatatlan, fantáziadús világában, de a festő oly-
kor mélabús hangulata is hatott rá, lélekben már-már azonosult a festővel.

A mesemondó festõmûvész
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“Gulácsy voltam valamikor, 
s nem lettem újra festő, se költő. 
kihullt belőlem rég az a kor, 
nem kellett hozzá egy emberöltő.
Menedék mégis maradt, talán 
- bár mindez, csupán utólag tiszta, 
Freiburgban jött el Na’Conxipán, 
hogy ne vigyen az őrület vissza.” 
...
(...talán Friburgban – posztumusz)

Az 1986-ban megjelent Fregatt az üvegben című antológiában 3 vers is szerepel, amelye-
ket Gulácsy festmények ihlettek: A púpos vénkisasszony régi emlékeit meséli Herbert-
nek, Bohoc, szájában virággal, Dal a rózsatőről. A posztumuszai között is több Gulácsy 
képre asszociált vers található: Extázis, Az ópiumszívó álma, Golgota, Kalapos férfi és 
gyászruhás nő stb. A két rokonlélek, a két sokat szenvedett művész emlékére a Golgota 
címűt idézzük:
Már a három kereszt túl van a Golgotán, 
egymástól is messze és távol a tömegtől. 
Szürkébe hanyatlik a péntek délután, 
jajokból s átkokból hallgatást emel föl.
Csodátlan gyász ül a csend-barna földre, 
még senki sem látja a harmadnapot. 
és nincs, aki hinné a jó hírt felőle, 
hogy ő lesz a valóban föltámadott.
(NHP: Gulácsy Lajos: Golgota -posztumusz)

Juhász Gyula Gulácsynak dedikált nagy verse óta nagyon sok verssel tisztelegtek, tisz-
telegnek a művész emléke előtt - ahogyan tette ezt NHP is, és ahogyan talán az ő emlé-
kének is tisztelegni fognak.
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NHP kedvenc festményei közé tartozott Paolo Uccello 1400 körül festett csodálatos 
festménye a Sárkányölő Szent György. A kép figurái: A királylány, akinek a hidegsége 
meglepő; a fiatal, majdnem gyermekarcú, mulatságos sisakot viselő Szent György, és a 
sárkány. Mindhárman mesebeli figurák. Nehéz elképzelni, hogy hogyan is tud megállni 
lábán Uccello sárkánya, a sárkány, “a több állatból összegyúrt csodalény”. A szárnyain 
látható minták, lepkeszárny mintára emlékeztetnek. A ló nyaka és farka hullámzó. A 
barlang inkább sátorra emlékeztet, de meseszerűek a messzi hegyek és a háttérben go-
molygó felhők és a pici hold is. A furcsa részletek ellenére, az összhatás lenyűgöző. Ki 
is volt tulajdonképpen Szent György? Kappokai György a római hadsereg magas ran-
gú tisztje volt, Dioklecianus császár alatt szenvedett vértanúságot 303-ban. A vértanú 
mondája a 11. században fonódott össze a sárkányölő mondájával. A középkori képeken 
gyakran megcsodálhatjuk a démonon, vagy sárkányon taposó Mihály arkangyalt, vagy 
Szent Györgyöt. Szent György és a démon küzdelme mélyen a lelkünkbe gyökerező 
ősi szimbólum: az isteni hős megküzd a sárkánnyal, vagy démonnal. Az ember, anyagi 
testbe zárt szellem, sötétség és fényesség, ösztön és tudatosság; a káosz és rend erői újra 
és újra összecsapnak benne. A mese, a mítosz szeretné megfejteni ezt a véget nem érő 
küzdelmet. Ezek a küzdelmek zajlanak a költő lelkében is. Több verse első olvasatra 
egyszerű szerelmes versnek tűnik, többszöri olvasás után rájövünk, hogy a versek több 
rétegűek. Nem csak a királylányért küzdő Szent György áll előttünk, nem csak a szere-
lemért küzdő költő fájdalmai, szenvedései jelennek meg. A versekben ott van az ösztön 
és tudatosság, a sötétség és fényesség harca is. Míg a mesékben, mítoszokban egyértel-
mű, hogy ki a jó, ki a gonosz, ki kiért, miért küzd, ki győz, ki veszít; a modern ember 
lelkében, a költő esetében, nem mindig egyértelmű, hogy melyik oldalon áll a szűz, a 
királylány és melyiken Szent György, hogy ki is a sárkány? A szerepek néha keverednek. 
A Szent György Evangéliuma vers-ciklusban (Nem győzöm, Lányság, A szűz dala, Bar-
langban, A sárkány dala) a fent említett gondolatok is megfogalmazódnak. “Kettőshöz 
nincs benned, csak kettős játék, /köztünk és kívülünk más és más hatalom./Bennem a 
SZERETNÉM könnyen lesz AKAROM, /Szent Györgyből egy-kettő’ sárkánnyá válnék.” 
(Nem győzöm)

A szűz, a várva-várt lány érkezése bizonytalan, várat magára.
“Ölem bejáratán töretlen még a zár, /kinek, s mit őriz, előttem is titok./Késhet bár, 
de eljő s jó lenne tudni már, /ki lesz, aki előtt egyszer kaput nyitok.” 
(A szűz dala)

A költő előtt zárva maradt a kapu, fájdalmával magába fordult:

Szent György evangéliuma
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Amikor barlanggá változik a kastély, /befelé tágulva minden fényt kirekeszt, /látszat-biz-
tonsága alattomosan mély, /kilenc kapura tol kintről kilenc reteszt.” (Barlangban)A sár-
kány diadalmaskodik:
“Szépségedhez mérten az egyetlen férfi/vagyok, aki méltón birtokba vettelek./Sen-
kit sem engedek közeledbe férni, /sírhat bár a király, s az összes hercegek.” 
(A sárkány dala)

A költő, aki festő szeretett volna lenni, gyakran “festett” versírás közben. Paolo Uccello 
Sárkányölő Szent György című festménye nagy hatással volt rá, ezért nehéz lenne el-
dönteni, hogy a fent említett versekben milyen arányban van jelen a valós fájdalom, mi-
lyen arányban a festői hajlam és a játékos kedv. NHP több versében találkozunk Szent 
György nevével, vannak köztük olyanok, amelyekben a démont, démonokat egyértel-
műen legyőzi a bizalom és a hit. Ilyen a Május című is:
Szeretnélek együtt vinni a kereszttel
csillagos jelként, hogy ím beteljesedtem.
Nincsen már hatalma a földnek felettem, 
erős az áldás, és többé nem ereszt el.
Simulj hozzám, akár Szent Györgyhöz a páncél!
Sárkányölő lándzsa legyél a kezemben!
Legyél a királylány, akiért verekszem, 
kiben az éjszakát átvirrasztó láng él.
A csőcselék ellen hívlak erősségül.
Bújtass el, hadd legyek utólérhetetlen.
Találj meg úgy, hogy senki se keressen, 
s mindenki számára meghalhassak végül.
Öleljél, mint a víz amikor keresztel, 
eső gyanánt hullj rám hűsen és csendesen!
Tegyél bizonyságot, miként most én teszem!
Együtt szeretnélek hinni a kereszttel.
(Május) 
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Mámor című verskötetét a költő a következő sorokkal ajánlta: „Úgy ajánlom az érdek-
lődő figyelmébe, mint egy szakadatlanul íródó belső napló válogatott oldalait. (...) Kö-
tetem az évszakok egymásutánjához kapcsolódva vissza-visszatérő motívumokon ke-
resztül próbál fölvillantani néhány kérdést. Rájuk adott válaszom egyben cél is lehet, az 
önismeret és az életben való eligazodás állandó gyakorlása.” Mielőtt az önismeret és az 
életben való eligazodás gyakorlásáról szólnánk, ejtsünk néhány szót a motívumról. Mo-
tívumnak tekintjük az ismétlődő szavakat, képeket, amelyek hozzájárulnak a műértel-
mezéshez, struktúrateremtéshez. A motívum az egyik legősibb eszköz. Az Ószövetség 
is bőven él vele. Jákob és József történetében például a „kút” vagy az „álom” a történetek 
megértésében fontos motívumok. NHP költészetében gyakran találkozunk ismétlődő, 
vissza-visszatérő motívumokkal. A KÖD motívum nem fordul elő olyan gyakorisággal, 
mint pl. a Lány, modell, szombat, jel, ezüst stb., de a jelentősége nem kisebb, mint az 
említett motívumoké. A köd motívummal először a Reményünk (Bekopog a nap) című 
versben találkozunk:
„Mondd, mi lehet a köd mögött, 
mely vágyainkra öltözött?
Lekopasztott fák alatt a gondolat, 
ég fölött a csillagok, 
te látod még, bár nem vagyok, 
lassan árnyék íze lesz, 
ha csend a nesz.”
Mit takar a köd?

A köd a keresgélő, tévelygő ember kérdéseit, gondolatait, vágyait takarja.

”Amikor feleletet kerestem az élet kérdéseire, pontosan ugyanazt tapasztaltam, amelyet 
az erdőben eltévedt ember tapasztal (...) míg végül meggyőződtem arról, hogy nincs 
kivezető út, és nem lehet.” Írja Tolsztoj a Gyónás című esszéjében a séta motívumáról. 
A séta motívumával találkozunk NHP kedvenc olvasmányában: Dante Isteni színjáték 
című nagy eposzában is. Tolsztoj, Dante, NHP, a gondolkozó emberek általában hason-
ló kérdésekkel küzdenek: Mi a hit? Mi az ember? Mi a halál? Mi az értelem? Mit tudha-
tok? Mit remélhetek? Mi vár rám? Kiben, miben hihetek? stb. A mi vár rám?- kérdésre 
keresi a választ NHP is a Bob Dylan zenéjére írt A ködön túl című dalban:
„Mondd csak mit rejthet jövőnk, 
S miért rejtőzik konokul?
Lesz-e majd s honnan erőnk, 
Látni mi van a ködön túl?”

A köd motívum NHP költészetében
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Parancs és könyörgés, a refrén négyszer ismétlődő sora: „Mondd el, mi vár a ködön túl!”
Újabb kérdések sora következik:
„Van-e hit még igazán, 
Vagy szívünk végképp elvadul?
Hogy jutunk át az éjszakán, 
Ha nem vár senki a ködön túl?”
A „Mondd el mi vár a ködön túl!/ Mondd el mi vár a ködön túl!...” ismétlődik konokul. 
Majd a záró szakasz nagy kérdése következik:
„Lesz-e majd ki megszabadít?
Látva mi vár a ködön túl.”
Megtudhatjuk mi vár a ködön túl? Megkaphatjuk életünk nagy kérdéseire a válaszokat? 
Megkapta NHP a várt válaszokat? Részlegesen talán igen. Teljes fényben című versében 
írja:
„Lassan felszállt a köd, kikékült felettünk.
Észrevettük egymást, teljes fényben látlak;
amíg élsz, őrizlek, s őrzöl a világnak.
S el hisszük, hogy minden kínunkat feledtük.”
Rövid időre kikékült a költő felett, élete utolsó szakaszára társat talált. De ez, csak egy 
felelet volt élete kérdéseire. Hogy hány maradt megválaszolatlan azt csak a költő tud-
ná megmondani, de ő már nem felelhet. Búcsúztatóján Németh Viktor barátja Majla 
Sándor Virágének című énekelt versével búcsúztatta, és közös dalukkal a Ködön túl 
cíművel.
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A halál-versek tulajdonképpen az élethez való viszony költeményei, hiszen a halál az 
ember elmúláshoz való ambivalens viszonyára utal. A halál a magyar líra egyik jelleg-
zetes témája. A halál-versek a társadalmi céltalanságából, az elveszettség élményből fa-
kadtak. A csúf élettel szemben időnként megszépült a halál, a fáradt beteg költő ottho-
na, menedéke lett. Az élet igenlés és az élet tagadás váltakozott benne egészségi állapota, 
létállapota alakulása szerint. Néha úgy érezte, hogy a szenvedés és kielégületlen vágy 
lélekállapotában csak az embertársaihoz való részvét lehet az egyetlen követendő maga-
tartás forma. Máskor az én-kultusz, az önrészvét vált meghatározóvá. Ilyenkor látomá-
sokat, víziókat jelenített meg, erős és bonyolult mondanivalónak adott hangot. Utasítás 
temetéshez című verse Villon epitáfiumát: Az Akasztottak Balladáját juttatja eszünkbe. 
A késő középkori haláltudatnak három nagy motívuma van: a kérdés, hogy hová lettek 
a hajdani szépek és nagyok;az emberi test elenyészése; és a haláltánc, ” de Macabré la 
danse”. Szecessziós életérzésbe ágyazva, szecessziós eszközök (dekadencia, díszítettség-
re való törekvés, képgazdagság stb.) használatával az említett elem az Alkonyi temetés 
című versben is megjelennek.
Dallal együtt szállok át az égbe nyitott téren, 
Alkonyi temetés, szeles elbúcsúzás.
Már a semmi kormányozza szekerét mellettem, 
S egy marék föld alattam nyugodni, semmi más.

A dalom száll az égen kihűlt keresztek közt.
Fölöttem hervadt virágok éjszakai csendben.
Mégis örülni kell, hogy megértük ezt az őszt, 
S a mulandót veled együtt méltán eltemettem.

Szétszóródott verseimben keresd meg a zsoltárt, 
Te ki majd fölöttem kifeszíted a gyászt.
Emeld föl a gondolatot, ami ott Téged várt, 
És meséld el hogy mégis értették ezt a szép széthullást.
(Alkonyi temetés - posztumusz)

A halál túlvisz mindenen. A vers záró szakaszában a költő az elmúláson túlról szólít-
ja meg a “gyászt kifeszítőt”, az olvasót, erkölcsi tanítást közvetítve és arra kérve, hogy 
verseiben keresse meg a zsoltárt, a dalt Isten dicsőítésére, amely az ő jelenlétébe való 
bejutást eredményezi. Halotti beszéd című versében a költő a haldokló maszkja mögül 
szólal meg. Önérzetes, ingerült és lázadó. Figyelmeztet, hogy a halál mindent elragad, 
különbségekre való tekintet nélkül.

A halál motívum NHP költészetében
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Majd hangnemet vált.Hangja fájdalmas, ünnepélyes, patetikus lesz. Ismét moralizál. Az 
itt hagyottakba zárt “fájdalom hőfokával”méri az eltávozott értékét:
Az utolsó szó jogán mindig a sír beszél, 
mert közös ítéletünk föllebbezhetetlen. 
Egyformán feszítünk a ránk szabott szerepben,
különbségeinket elhagyva kint a díszleteknél. 
Az elmúlás színpadán mindenki annyit ér, 
amennyi hiányát jelzi a világban: 
A fájdalom hőfoka az itt hagyottba zártan, 
betölthető helye, emlék vagy puszta tér
(Halotti beszéd – posztumusz, 1979.7.30)

NHP a halál-vers műfajának teljes skáláját kipróbálta. Írt testamentumot, halotti beszé-
det, sirató éneket. Holnap című verse siratóének. A sirató az őskorig nyúlik vissza:első 
szembenézése az embernek a halállal.
Ha holnap meghalok, ki sirat el engem,  
az idegenek közül ki kérdi hol vagyok? 
Választ várva mi volt, mire így feleltem 
S helyem a világban miért lett elhagyott?
Kivajúdnak-e majd értem is egy könnyet 
egy kisegítő krajcárt utolsó utamhoz? 
Magukba fogadnak díszes emlékkönyvek 
S a menekülés szomjat vagy hűsítő kutat hoz?
(Holnap – posztumusz)

Rögtönzés szerű, expresszív, saját bánatát felidéző dal, patetikus költői kérdések sora. 
Saját fájdalmán túl, örök emberi gondolatokat fogalmaz meg, hisz mindannyiunkat fog-
lalkoztatnak a kérdések: Mi lesz a világban elhagyott helyünkkel?Ki sirat meg? Mi lesz 
a halál után? Életének állandó társa volt a halál. Husz éves korától, haláláig írt halál 
– verseket. A halál számára nem ijesztő rém ként jelent meg. Ezekben a versekben erő-
feszítéseket tett a halál problémájával való megbékélésre, az élet- halál misztériumának 
megfejtésére.
Bárcsak arra ébrednék, hogy befogják a szemem
halottas kezekkel hátulról egy napon.
Csak ámulok a perctől mi történik velem
míg hangját, hogy ki lep meg kábultan hallgatom.

Régen láttam tán, vagy még ismeretlen
ki tudja, de szaván ott cseng az ígéret
Már kitűzték az órát, mikor itt teremjen
kinek kútjából egyszer inni kérek.
(Nem álom – posztumusz) 
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A Gulácsy utolsó éve című vers szerepvers. A költő Gulácsy szerepébe képzelte magát, 
érzelmeit Gulácsy nevében adta elő:
Esőt látva, már csak esőre gondolok
s a csillagos mennybolt egy arcot sem idéz.
Csukott szemmel járnak erre a hajnalok, 
minden végzetes lett, végzetesen nehéz.
Tócsaként száradtak fel a fontos évek, 
udvarias pózban szemlélem szótlanul
(könnyen tehetem, mert egy évig még élek), 
ahogy az imbolygó gyászmenet elvonul.
Úgy zajlik az egész, miként illik szépen.
- Nézd a kálváriák kültelki hercegét!
Japán és a Hold közt, valahol az égen...
s körötte gyertyák, füstölők szerteszét.
Szecessziós díszletek között jelenítette meg az elmúlást. A vers Ady Endre: Sírni, sír-
ni, sírni című versével rokonítható. A halott és sirató mindkét versben azonos. Ady 
egy ismeretlen halottban, NHP Gulácsyban siratta el magát. A két költő emlékezetére 
idézzük Reményik Sándor Halotti beszéd című versének záró sorait, amelyek nem csak 
hármukra, minden eltávozott költőnk jelenlegi állapotára érvényesek:
„A holtam után ne keressetek, 
Leszek sehol – és mindenütt leszek.”



 63 

Párizstól Kayenig, Francia Guyana fővárosáig közel kilenc órát tartott az utunk. Ragyo-
gó napsütésben repültünk, tízezer méter fölötti magasságban. Az ablaknál ültem, néz-
tem hogyan szeli, vágja, a gép hatalmas szárnya a végtelent. NHP verseit mondogattam 
magamban:
„Egyszer majd hamvaim szórja szét a Draisam.
legalább a poraim nyugalma itt legyen, 
ha már élni máshol is voltam kénytelen, 
feltámadásomat partjaid közt várjam.”
(Utolsó utam Freiburgba visz – posztumusz)

Budapesttől Párizsig azon elmélkedtem, hogy Péter hamvait, bármennyire szerettük 
volna, nem sikerült eljuttatnunk Freiburgba. Az Atlanti-óceán fölött, a magasban, a 
gondolataim is más dimenzióba rendeződtek, hiszen a mindenséghez mérten csak por-
szemek vagyunk, vagy annál is kevesebbek. Nem az a fontos, hogy halálunk után hova 
kerülnek a földi maradványaink, hamvaink. A fontos az, ami belőlünk megmarad, és ez 
az alkotókra kétszeresen érvényes: 
„Nem a szerző a fontos, nem is az olvasó, 
hanem mindenen túl s külön, maga a Mű.”
(Titkos jel) 

Néhány nap múlva Kourou-ból az Iles du Salut (Ile du Diabl, Ile Royale, Ile St.Joseph) 
Royal szigetére készültünk. A szigetek magyarul Ördög sziget néven ismertek. A 18. 
század végétől 1946-ig büntető táborként használták a francia hatóságok. A börtönszi-
getek embertelen kegyetlenségét Henri Charriere: Pillangó című regényéből ismerte 
meg a világ. „Pillangó története nem csak egy szökésekkel tarkított börtöntörténet. Eb-
ben a műben benne van a mindent elsöprő és mindent legyőzni tudó szabadságvágy, az 
emberfölötti akaraterő, és a barátság fontossága, amely példaértékű is lehet.” Kourou-tól 
hajóval egy óra alatt lehet eljutni a Royal szigetre. A hajóról a szigetek lenyűgöző lát-
ványt nyújtanak.Csak a börtönromok között botorkálva válik hitelessé, hogy elítéltek 
sokasága szenvedett és pusztult el itt.

A börtön épületek közül sok omladozik. A romokon trópusi növények pompáznak. 
Több építmény ép maradt, némelyiket felújították. A kis templom jó állapotban van.A 
templomképeket, freskókat rabok festették. Kik lehettek az alkotók? - Kérdeztem döb-
benten magamtól? 
„Nem a szerző a fontos...
hanem mindenen túl s külön maga a Mű.”

A szabadító
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Igen. Maga a mű, de én mégis tudni szerettem volna, hogy kik festették a bibliai jele-
neteket. A szerzőkről csak azt tudhatjuk, hogy elítéltek voltak, világosított fel az ide-
genvezető. Mit követtek el? Mivel vádolták? Miért ítélték el? Lehetett köztük megtévedt 
ember, akit a szükség vagy emberi gyarlóság rávitt valamilyen bűntény el követésére, de 
lehetett a rosszul működő igazságszolgáltatás áldozata is. Lehetett hamis vádak alapján  
elítélt politikai fogoly, hiszen Alfred Dreyfus is éveket töltött a szigeteken. Nem tudom, 
hogy mért kerültek ide az alkotók, de a Mű, a freskók egy része épségben megmaradt. 
Mit érezhetett a láncra vert rab, miközben a Megváltó születését írta képbe? Hinnie 
kellett a megváltásban. Másik kép: Szent János megkereszteli Jézust a Jordán vízében. A 
részletek, az alakok szépen kidolgozottak. Néztem a képet és az alakok elhomályosod-
tak, kicserélődtek. János helyén, gitárral a kezében Német Viktort láttam. Az idegenve-
zető hangja egyre távolodott, 

Viktor hangját hallottam. Fájdalmasan, alázattal énekelt: 
„Mindig is tudta jól, hogy milyen sors vár rá, 
És nem volt kétséges, hogy értünk vállalná.
...
Láttuk, hogy súlyos kereszt nyomja vállait, 
Magára vette ott a világ bűneit.”
Azt hiszem a rab-festőknek is hinniük kellett, hogy Jézus az ők valós, vagy mások ál-
tal vélt bűneit is magára vette. Hinniük kellett a Megváltóban, a SZABADÍTÓ -ban, a 
szabadulásban. A kis templomban, Németh Viktor nagy dalművét, amelynek szöve-
gét NHP-vel közösen írták rekviemként hallottam. Könyörgésként élőkért és holtakért, 
rabokért és szabadokért, akik hittek, hisznek a Szabadítóban. A művészet időtlen és 
határtalan. A dal a világ bármely pontján megszólalhat, valóságosan vagy valakinek a 
lelkében, aki a magáénak érzi. Nem az a fontos, hogy hová kerültek Péter hamvai, nem 
is az, hogy Viktor akkor éppen hol énekelt. Közös alkotásukban együtt maradnak mind-
addig, ameddig valaki hallani, hallgatni fogja a Szabadítót.
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NHP, akárcsak példaképe Karinthy Gábor örök nyughatatlan kamasz volt, kamasz 56 
éves korában is.  
Talán helyhez kötöttsége miatt, talán lelki és szellemi adottságai révén, korán eszmélő, 
mindent érzékelő, megfigyelő, verssé formáló kamasz volt.  
Figyelte a természet minden rezdülését, követte az évszakok változását. Figyelt és várt.  
Várt egy lányra, aki észreveszi, megszereti, elfogadja, megváltja.  
A környezetétől felbukkanó lányoktól várta a jelt.  
A lány olykor érkezőnek bizonyult, aztán eltűnt, elmaradt.  
Keserű, reményvesztett befele fordulásokat követtek újabb remények, várakozások, 
vágyakozások, és NHP a szerelem és vágyakozás poétája lett.  
Cizellált versek születtek a vágyról, a Lányról, a szerelemről.  
A költő időről-időre meghatározta a népéhez és hazájához való viszonyát is. Elutasítot-
ta az akol hűséget, és bármilyen csoportosuláshoz való tartozást.  
Barátai közül páran elmaradtak, de néhányan kitartottak mellette, és azokat odaadóan 
szerette.  
Váltakoztak az évszakok, múltak az évek. Minden folyamatosan változott benne és 
körülötte. Az Isten iránti szeretetét, elkötelezettségét, és sziklaszilárd hitét megőrizte. 
Néha könyörgött Istenhez, hogy ha nem is küld csodajelet, legalább mint bűnöst vegye 
észre.  
Freiburg a szeretett város gyakran felbukkant az emlékeiben. Freiburg álmaiban visz-
szavárta.  
Ahogy mondogatta, visszaesőként hitt egy lányban, egy lány eljövetelében.  
Közel 40 év várakozás után, 9 hónappal a halála előtt, az ajtóján bekopogott a Lány és 
a szerelem. A költő úgy érezte hazaérkezett. Az Árnyékodban című versében írta:
„Itt vagy, míg itt lehetsz, de amíg itt vagy, 
úgy érzem én is, hogy itthon vagyok, 
Az időnk túl kevés, az álmunk, túl nagy, 
mert megszámláltattak minden napok.”
Igen. Megszámláltattak minden napok.November 11-én távozott közülünk. Megbékél-
ve, megnyugodva ment el. Míg haláltusáját vívta, a kezét fogta az utolsó Lány.  
A költő elment, a versek és az emlékek maradtak. A vers örök, akárcsak a szerelem.

Nekrológ
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TITKOS JEL
(Kornis Dezső: Illuminációk)
 
Minden könyvnek végén rejlik egy titkos jel.
Lehet, hogy csupán a keménykötés alatt;
az a pont, ami az egészből kimaradt,
hiszen a teljesség sosem érhető el.
 
Nem a szerző a fontos, nem is az olvasó,
hanem mindenen túl s külön, maga a Mű.
- A szándék a hegyhez kavics természetű,
s a tanúság mindig másként levonható.-
 
Valahol messze fönn, ott az eredeti,
ami nagyon ritkán s részben hozható le,
csak ihletett órán jut részünk belőle,
s a rész az egészet nyomban feledteti.
 
Akinek megéri magát áldoznia fel,
azt hiszi,így talál biztosan magára;
későn eszmélve rá: egy élet az ára,
és a könyvek végén marad egy titkos jel.


