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Halmy Miklós

Vázlat az éjszakából, 1986

Ahol nincs látomás, ott elpusztul a 
nép!
(angol közmondás)

.. .Már nem kívánok régi álmaim tája
ira utazni, mert most már tudom, hogy 
a titok itt van egészen közel hozzám! 
Tudniillik: bennem magamban! S ezt 
mindenki elmondhatja...

Éjszakai szellemi utazásaim során, 
nagy kanyarulatokkal, eljutottam az ál
talunk (aktuálisan) megközelíthető ti- 
tok/alaptörvények, alaphelyzetek for
rásához: a nukleáris galaxishoz, hol az 
anyag s energia transzfígurációjának 
misztériuma lezajlik. Sajnos e terüle
ten különösen ki vagyunk szolgáltat
va a féltékeny kutatók, technokraták 
vegyes értékű információinak, mégis 
nyilvánvaló lett számomra, hogy a va
lódi titok nem a sivatagok homokjá
ban, a Himaláják gupta-barlangjaiban 
vagy a sarkok (arktiszok) jégtömbjei
ben zárva találhatók!, hanem a legkö
zelebbi “anyagi” világ elemi alkotó
részeinek spirituális szférájában (erő
tereiben), melyről évezredes kultúrák 
(keleti) avatott s intuitív elméi már 
használható képet alkottak, de a maga

teljes valóságában csak a XX., XXL 
század fizikai kutatásai tárhatják fel 
egész eddigi létszemléletünket átala
kító teljességében.
Az emberiség -  főleg Európa -  több 
ezer éves tévelygő agyrémektől, ide
áktól szabadulhat meg, vagy kell meg
szabadulnia a kényszerítő tapasztala
tai ismeretek általánossá válása követ
keztében. A vízöntő korszak nem tűri 
a hamis misztifikációt, a hazug s fe- 
csérlö szellemi s materiális “örömö
ket”. tiltott értékek válnak természe
tessé, s hamis létformák válnak hasz
nálhatatlanná!
Az emberiség a Földön u>_ic:'.',í*7ker< 
hét végre, mint kozmikus otuumábar 
s tisztult lelkiállapotban várhatja -  éber 
szenvedéllyel kutatva -  a Lét önfeltá- 
rulkozásának (mely többek közt az 
ember lényében zajlik) újabb fokoza
tait. Az istenség tiszta képe az időben 
válik számunkra egyre átláthatóbbá, s 
a teljes kép az idők végezetén válik 
nyilvánvalóvá, elutasíthatatlanná s 
mindeneket átható, egyetlen realitás
sá!
Ez már a Lét teljességének üdvössége 
s a kozmikus tortúrák, theomachiák, 
poklok és mennyek vége!
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E felismerésen túl az embernek nem 
kell már tovább spekulálnia, gyürőd- 
nie, s ennek a precessziónak (feltéte
lezett) ismeretében visszatérhet földi 
mindennapjainak körébe, a nagy di
menziók erőitől áthatva s birtokolva a 
szelíd szabadság erkölcsi erejét, mér
tékét, biztonságát.
Mai világunkban nehéz még a gondo
lathoz is eljutni, nemhogy átélni, rea
lizálni, de aki teheti, soha el nem évü
lő, felszabadító , szárnyaló, 
enthuziasztikus élmény részesévé vá
lik, mely fölé emeli a nevetséges, piti
áner, primitív, lehúzó, gyötrelmeket 
szülő tudatlansága béklyói fölé.
A kozmikus közösségből vaksága mi
att kiszakadt s emiatt belső bűntudat
tal küszködő egók megtapasztalhatják 
az Univerzummal, annak spirituális 
Lényegével való közösség, történeti
ség, működés megrendítő, de felsza
badító valóságát.

*

A “karizmatikus” ígérgetésekből -  tu
dom -  elege van az egyre “nagyobb 
korú” embernek (emberiségnek), de 
azt is tudni kell, hogy rövid távú, totá
lis megoldással kecsegtető, felelőtlen 
ígérgetések s ígéretek között van némi 
különbség, - mindig is volt, s a téve
déseknek bizonyult agyrémektől való 
megcsömörlés miatt, nagy zavartsá- 
gunkban nem lehetünk annyira vakok, 
hogy emberi életünket sőt a Létet ve
zérlő, rejtetten nyilvánvaló kozmikus
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program sejtelmét is kivessük a külső 
sötétségre s elzárjuk magunkat az em
berré nevelő spirituális erőrendszerek 
hatásától, amit különben, ha akarnánk 
se tehetnénk meg!
Úgy tűnik, (nekem), hogy az ember
nek kozmikus szerepet szántak felsőbb 
erők!
S úgy tűnik továbbá, mit az egész em
beri történelem bizonyít, hogy pusz
tán pragmatikus erőlködéssel nem le
het az ember teljességre vágyó lelkét
egyszer s mindenkorra “lerendezni” ! 

*
Ezeket tanultam meg az ember látha
tatlan történetéből, a természet sugal- 
maiból s e felismeréstől kezdve egyet
len törekvésem ennek a korokon s idő
kön áthatoló s átható, állandóan vál
tozatlanul működő s jelenvaló lénye
gi igazságnak, a Valódi Valóság tüne
ményes természetének áhítatos kuta
tása, a lehetőségig való felismerése s 
emberi nyelvre való lefordítása volt. 
Természetes segítségemre volt ebben 
a törekvésemben a piktúra szellemtá
gító nagyszerűsége, de még tágabbra 
nyitották szemeimet az emberiség 
nagy kultúrái a maguk mérhetetlen 
mélységű szellemi s érzelmi tapaszta
lataikkal; Egyiptom, Szumér, Kína, 
Mohendzso Daro, India s 
prekolumbiánus indián kultúrák szel
lemi-fizikai teljesítményei, művészi- 
kreatív erőfeszítései. Ám különösen 
revelatív volt számomra a magyar nép
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évezredes kulturális hagyatéka, továb
bá az európai műveltség kritikus szem
lélete s a modem művészetek felsza
badító eredményei.
Kimeríthetetlen spirituláis forrásra ta
láltam itt s ma már teljes tudatában va
gyok e hagyatékban rejlő szellemi 
energia határtalan dimenzióinak.
Az alapkövek már rég letétettek! 
Jelen világunk más “utakon” sodródik, 
végül is “megoldásokat” hisztérikusan 
keresve s egyre kétségesebbé válva 
megnyugtató jövője!
Az emberiségnek a kaotikus szellemi
eszmei s érzelmi zűrzavarából kell ki
szabadulnia!
Megtalálni újra az Arányokat, a Szim
metriák ravaszul elrejtett, de mindig 
létező tengelyeit, a komplementaritás 
ősi elveit, a viszonyítás érzékeny mű
velését, helyretenni az igazság érzetet, 
megtanulnia a szétválasztás művésze
tét, a szellem, erő és szépség új, de ki
elégítő harmóniáit!

Sz! E! Sz!
*

Az 1966-67 körül bennem kialakult is
meretek, sejtelmek és szándékok sze
rint, a kor kihívására is, a következő 
feladatok formálódtak ki előttem (rö
viden summázva;)
1. cél: A lehető legteljesebb gondolati 
s alkotói szuverenitás kikövetelése, 
gyakorlása és érvényesitése, gusztu
somtól minden távol eső “dolog” 
egyenes elutasítása, s mert ilyen sok

volt, kivonulás a világból, akár a leg
keményebb anyagi, egzisztenciális ál
dozat árán is. Időtlennek s határtalan
nak hittem magam.
2. cél: Megkísérelni hazánkban a XX. 
század második felére (!) oly félelme
tesen mesterien beszűkített emberi
magyar tudat -  hit -  fantázia, alkotó 
erő -  szellem i tájékozottság 
“keleteurópai” - balkáni kereteit, csak 
egy jottával is, szétfeszíteni.
3. cél: Rádöbbenteni az egoista mate
rializm us bornírt betonsém áiba 
belekényszerített szívet és elmét, hogy 
minden halandó egyszerű léte is sok
kal tágahb dimenziójú, mint ahogy 
sorsának önjelölt kondukátorai azt 
meghatározzák. (!)
4. cél: Felmutatni, hogy a magyar nép 
történetének lapjain nincs szennyesebb 
folt, mint más népekéin, hogy egy 
nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak, 
hogy a magyar nép szellemi és lelki 
kultúrájával nem kell, hogy pironkod
jon Európa s a Világ népei előtt, külö
nösen szomszédai előtt. Tiltakozni a 
hamisított történelmi dogmák ellen, a 
“dezilluzionálás” népet, érzéseket, 
igazságokat, tényeket áruló s megha
misító kéjes kampányai ellen. Egyál
talán kimászni a csömör és undor csa
tornáiból!
5. cél: Mindezek tudatában, -  más 
szellemi/művészi törekvésekkel pár
huzamosan megkísérelni a magyar 
“nyelvű”, korszerű magyar képzőmü-
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vészét létrehozását, mely unikum le
het az európai művészeti színképben. 
Konkrétabban: az úgynevezett hazai 
képzőművészeti “grand-art” fölénye
sen öntelt, a választottak zárt, exklu
zív köreibe bevezetni az elemi, autoch- 
ton magyar népi vizuális-szellemi ha
gyaték lenyűgöző rendszerszervező 
(mondattani) elveit s motívum-szim- 
bólumkincsének (szótan), e gramma
tikán belüli természetes szuverén al
kalm azását, érvényesítését, mint 
ahogy ezt más művészeti, zenei/köl- 
tői műfajok legjobbjai, a modem ma
gyarságnak legtöbbet nyújtó alkotói 
már évszázada megtették s folyama
tosan működtetik. Ez a hagyaték ter
mészetesen méltó és jogos erre a sze
repre, minden hangos híresztelés elle
nére! Mikor világszerte forráskutató 
érdeklődéssel fordulnak az originális 
emlékek, kultúrák, népek felé, szük
séges saját eredeti nemzeti-népi érté
keink mélyebb értelmű tartalmait is is
mernünk s erkölcsi kötelességünk ezen 
értékeket a megfelelő szintjükön érvé
nyesíteni s természetes módon hatni 
engedni e hagyaték teljes színképét, 
mely mint nyelvünk is, ősi alapkultú
rák törzséről fakad, nagy időbeli s téri 
mélységekből hozzák s őrzik szá
munkra az üzeneteket. E távolságok 
szent erőket kínálnak, mely fejünket 
felemeli, s tudatosításuk a torzóvá nyo
morított magyar önismeretet, öntuda
tot, önértékelést jogaiba visszahelye

zi, melyek nélkül nincs értelmes élet 
a Duna-Tisza mentén.
6. cél: Olyan nyelvezetet használni, a 
lehető legteljesebben birtokolva (anya
nyelvi), mely nem kinyilatkoztatások 
béklyóiba veri az ártatlan érdeklődőt, 
de önmaga belső tartalmaihoz vezet
ve, azokat szinte átvilágítva juttatja el 
a számára létfenntartó élményekhez, 
felismerésekhez. Ez a nyelvezet a 
szimbólumok nyelve -  ősrégi talál
mány -  általuk jutottam a legtágabb 
vizekre... évezredek óta állandóak -  
a dolgok természetéből fakadóan -  
többrétegű tartalmuknál fogva nem 
vesznek erőszakot a tájékozatlan el
mén sem, átható szellemi erejükkel 
megszólítanak s belső erjedést hoznak 
létre kinek-kinek a saját szintjén. Mert 
a szimbólumoknak minden élőhöz van 
szavuk. S ezeket a minőségeket épen 
a képzőművészet őrizte meg számunk
ra -  pimordiális szándékuk miatt is -  
s az üzenetet mind a mai napig közve
títik felénk, követelve az újabb alkotó 
erőfeszítéseket. Ez a valaha nyilván 
ezoterikus nyelvezet m a s a  távolabbi 
időkben szélesebb, egyetemesebb kö
rökben kell, hogy kifejthesse beavató 
küldetését. A szimbólumok ereje ha
talmas, létük stabil, minta Piramis! 
(Ám vannak hamis, pszeudó szimbó
lumok is!)
7. cél: Ez óriási -  több emberöltőt s 
avatott, áldozatot vállaló, személyes 
energiákat igénylő -  feladat első rudi
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mentumait megfogalmazni, müvekben 
realizálni. Először is a korunkban csú
csára fordított piramist a talpára állí
tani, v isszahelyezni jogaiba az 
elmocsarasodó vízszintes mellett a 
Függőlegest, a gátja vesztett Yin ára
datokba belehelyezni a törvényt sza
bó Yang erőket,... aztán, szívós kitar
tással újra építeni (szimbolikusan és 
konkrétan is) két piramist: a Nap Há
zát és a Hold Házát, hozzájuk össze
sen 184 darab kőtömböt (festményt) a 
fentebb felsoroltak jegyében, monu
mentumaként az örök emberi remény
kedésnek. S végül megnyugtatni saját 
lelkiismeretemet, hogy szent és méltó 
cél érdekében hozok áldozatot, szol
gálva a további alkotó létezésre min
denképpen jogosult népet, kultúrát, 
mely különlegesen izgató virága az 
emberiség dús lombú élete fájának, 
melyről súlyos károk nélkül nem hiá
nyozhat a magyar nép ága sem!

*

Ezek a célok húsz évvel ezelőttiek, 
csak távolról érződik rajtuk a Realitás 
szaga! De nekem tetszenek, vállalnám 
őket bármikor, mint ahogy gyengébb 
reményekkel vállalom most is, mint 
életem nagy Ábrándját, melyért érde
mes megszületni. Ma már súlyosab
ban érzem európai létem határait, bék
lyóit. Ezek a szavak azt jelzik, hogy a 
“MŰ” sokkal nehezebben halad, mint 
ahogy annak idején elképzeltem! Saj
nos! A két évtizedes úton több kitérőt

kellett tennem, többször kétségessé 
vált: mi a fontosabb? A piktúra, a 
szimbólumok, a históriák, a régészet, 
a néprajz, az etnológia, a teológia, a 
fdozófiák, fizikák, quantum mechani
kák, a család, a szabadság, a határta
lanság kábulata??? Szóval meglehető
sen régóta a kezdetek kezdetén állok 
-  a fentieken kívül még némi történel
mi s pragmatikus okból is -  de tisztá
ban vagyok azzal is, hogy ez az egy
személyes expedíció -  társtalanul, az 
érintett közösség segítsége nélkül -  
legalábbis képtelenség. (Három gene
ráció! Mekkora idő!) De egyedül a 
képtelenségek megrendítőek! Hihetet
lenül lerövidítve az itt előadott prob
lémák, felismerések végül is a legkü
lönfélébb formában, de lehetőség sze
rint egyetlen szellemi meggyőződés 
fegyelme alatt -  remélem feltalálha
tok müveimben. Úgy vélem, hogy egy 
nagy mü együttesének csírái, magjai 
már ebben a félkész állapotban is fel
villannak. Csak remélni tudom, hogy 
egyszer mégis megvalósul.

Budapest, 1986

Már nem figyelem az idő múlását! Már 
nem épülnek fel a piramisok! Ha va
laki sejti, hogy itt mi veszett el, azt én 
tudom!

Utóirat 2000-ből
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