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"ARANYKOR HAGYATÉKA"
Halmai Tamás: Amsterdam bille

"Ez a vetés és a nemzés, az építés és a rend, a
kép és a költészet értelme, hogy bennük a nagy
mű ad magáról hírt, mint színes üvegből való
tükrökben, amelyek hamarosan eltörne k" 
idézi Halm ai Tamás Erns t Jünger sorai t Költőien
lakozik az ember című - s címével Hö lderlinre és
Heid eggerre utaló - szövegében. S valóba n,
kötetének, ennek a kiváló első kötetnek minden
darabjában ott érződik a vágy és a törekvés,
hogy egy nagy műről adjon hírt. Ez a nagy mű

pedig Halm ainál nem csu pán a teremtéssel azo 
nos, hanem, mint látni fogjuk, egy olyan költé
sze ttel is, mely manapság, a hu szon egyedik
század első évtizedében nem vagy aligha meg
alkotha tó. Halm ai írásművészetét - és itt a kö
tet alcímében jelölt"versek, pr óz ák" szövegcso
portjai mellé bát ran oda helyezhetjük esszéisz
tiká ját és kimért, arányos és átgondo lt írásokból
alaku ló kritikai munkásságát is - ép pen az te
szi egyedivé és figyelemreméltóvá, hogy soha
sem feled kez ik meg a fent i idézetben olvas ha tó
kettősségről, a "nagy m űr ől" és ön maga töré
kenységéről.

De ne szaladjunk ennyire előre! Lássuk, ho
gya n épül föl ez a kötet! Talán csodálkozásra
ad ha t okot, én legalábbi s először meglepődtem

rajta, hogy az Amsterdam bille egya ránt tar tal
maz verseket és próza i szövegeket. A k ülönb ö
ző műfajú írások azo nban kapcsolatba n va nnak
egy mással, erősítik egymás t, és így hozzák létre
a kötet összefüggő szövegegészét. A kötet egy
Simo ne WeiItől szá rmazó idézett el kezdődik, és
szá mos po nton ajánlásoka t, mottókat tartalmaz.
Többek között Walter Benjam in, Borbé ly Szi
lárd , Albert Camus, Ferencz Győző, Kierk e
gaard, Mészöly Miklós és Vörös Istvá n alakja és
munkássága idéződik meg ily módon; mások
kal egy ü tt ők, illetve az ő műveik alkotják a tá
jékozódási pontokat, melyekkel, melyek köz ött
Halm ai szövegvilága kijelöli a maga helyét. De
m ctt ónak tekinthetjük a gyűjtemény első darab
ját, A Ciiel/-park című prózai szöveget is, ezt a
kissé talán túlságosan di rektre sike rü lt. de szép
írás t egy elképzelt helyről, melyet mind en bi
zon nya l a mennyországgal azo nos ítha tu nk. "A
betűk gyö ngék szó lni arról a világról" - olvas
hatjuk a nem éppen eredeti megállap ítást,
melynek a folytatása azonban már sokkal izgal
masabb : "A kép zelet pedig a betűknél is gyö n
gébb." A képzelet, az emberi elme tehát nem a
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betűk, a nyelv fölött álló: így lehetséges, hogy
az elbeszélő az írás végé n "a nyelv faku ló he
lye"-kén t határozza meg önmagát. Jó döntés
volt a kötet élére helyezn i ez t a szöveget, hiszen
a gyűjtemény két fontos alapélmé nye szólal
meg benne, a transzcendenciaigény és a nyelvi
létezés tap asztalata.

Ez a két meghatározó elem elsősorban a ver
seket tar talmazó, Rembrandt öregkora c ím ű cik
lusban válik termékeny, izga lmas ered mények
re vezető szövegalakító erővé. A kötet legjelen
tősebb része ez a ciklus: eddigi pá lyájá t tekintve
Halm ai Tam ást elsősorban költőként - és kriti
kusként - kell szá mon tart an unk. (Ezt nem
csupá n az Amsterdam blue értékeléseként mon
do m, hanem figye lembe veszem az újab b Hal
mai-költem ényeket is, melyek köz ül hárm at ki
kell emelnem: a Hieropnanidc, a Napba öltözöt/et,
a leghan gsúlyosabb an pedig A császári hírnö
köt.) A harmincnégy darabb ól álló, három ró
mai szá mma l tagolt ciklus fölépítésében nem
találtam szigorú rendező elvet. Ezt nem bírálat
ként említem, hiszen költői alka t kérdése, hogy
egy szerző feszese n komponált ciklusokban
vagy lazább an egy más mellé helyezett sz öve
gekben gondolkodi k - Halm ai láthatólag az
utóbb iak közé tart ozik, legalább is ami első kö
tetét illeti. Az első vers, a Hasonlat helye mégis
indokoltnak tetszik, hiszen ebben a "léten / kí
vül eső dolgoknak" nevet adó emberről van
szó, aki "a tükörben / csak a tükör arcá t látta",
tehát egyfaj ta költői erede tmíto szt olvasha tunk .
Ebben a darabb an megmutatkozik a Hal
mai-versek és -prózák egy ik izgalmas szöveg
formáló eljárása, a megfordítás, az újraírás, a
tükröztetés, a szövegekben rejlő k ülönb öz ö le
hetőségekkel való játék. A vers ugyanis így kez
dődik : "Mint az ember, aki / megszámlálta a
végtelent, / az tán nevet adott a léten / kívül
eső do lgok nak .. ." - hogy azután egy üres csa
var révén így fejeződjék be: "aztán a dolgok /
nevet ad tak neki, aztá n / megszámlálta a végte
len" - tud niillik az embernek, az embert.

A megford ításon, a cserén alapul a kötet leg
jobb versei közé tartozó EmlékezésgtJakorlat
(stockholmi elégia) és ]6slat (portllgál szonett) is. A
k ű lő n ős pá rve rs első darabját ide másolom:

Emle1cszel? 6 sz lesz.
Kosztolányir61besz él ün): majd,
svéd útijegyzeteit
emlékezetből id ézzük.
Rémlik, a kötetet



én felejtem otthon.
De nem lesz baj, Stockholmban
semmi sem baj. Ott
azt hiszik, lehet
élni. Hiszékeny svédek.
Akkor mi is hiszékeny
svédek leszünk. Emlékszel?
Akkor majdnem nincs
visszút.

A vers párja így kezdődik: "Megjósolom: ott jár
tunk." A jövőre emlékező és a múltat megjósoló
lírai alany az időbeliség tapasztalatával szembe
sül ezekben a szövegekben, s teszi ezt a legna
gyobb harmónia jegyében. Kosztolányi említése
nem véletlen, hiszen Most harminckét évesvagyok
című versének párhuzamos időszerkezetemin
denképpen a Halmai-vers előképei között emlí
tendő. Csak míg Kosztolányi beszélőjét az el
képzelt haldoklás távlatából szemlélt lét véges
sége és a monologikusság teszi megrendültté,
addig Halrnai "elégiájának" és "szonettjének"
derűjét a megszólított, a "te" jelenléte adja. A
szerelem és az idő összefüggését értelmezi a
ciklus egy további darabja is, a Szerelem.

Az idézett párvers nagyon kiegyensúlyozott,
dísztelen nyelven szólal meg, ereje leginkább az
áthajlásokban rejlik. Halrnai azonban más re
giszteren is nagyon biztos kézzel ír. Az (erdő)

című darab, amilyen rövid, olyan gazdag
metaforikájú szöveg: "még éjszaka van amikor
/ virradni kezd a föld alól/világosodni vak
kövekben / / de a többi már hihetetlen" - első

sorban az újholdasokéhoz lehet hasonlítani ezt
a versnyelvet. A negyedik sorról mondhatnánk,
hogy fölösleges, sőt mi több, elrontja a verset,
de úgy is értelmezhetjük, mint annak belátását,
hogy nem magától értődő az említett költői ha
gyomány folytathatósága - mint a nyelvben
való törés, törtség jeiét. Igen sűrű, feszes a
Ferencz Győzőnek ajánlott Mikor nem hiszi nyel
ve; kár, hogyacsattanószerű zárszó elrontja (és
most tényleg elrontja) ennek a szép versnek a
végét: "Ragyog a rémület: / a tárgyaké, a teste
ké, a tőrnbé, / ami az élő, mikor nem hiszi / a
túlvilág anyagtalancseréjét." Az "anyagtalan
csere" - feltételezem, hapaxról van szó - bár
mily szellemes fordulat is, a makulátlan szöveg
ben idegenül hat. Ezt az idegenséget, ennek a
nem létező szónak a jelenlétét talán olvashatjuk
úgy is, mint annak metaforáját, "mikor nem hi
szi ... rr Arra gondolok, amire írásom elején utal
tam: a transzcendenciaigényre és ennek örökös
eltávolítottságára, eltávolodására. Ha az előbbi

vers nyelvét sűrűnek neveztem, akkor nem
hagyhatom említés nélkül a kötet egyik leg
szebb darabját, az Egy japán fametszet alá címűt,
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melyből írásom címét is választottam. Ezt a
gyönyörű ekphrasziszt részletesen nem elem
zem, csak utalok az ismétlés alakzatának meste
ri használatára, és arra a kecsességre, melynek
bemutatására álljon itt az első nyolc sor: "Boká
don könnyű díszek, / bukás előtti pompa, / a
házat körbevették / hallgatag szamurájok, /
utolsó pohár bort tölt / a rettenet nyugalma, /
szemedben könnyű fények, / aranykor hagya
téka ... " De nem minden Halmai-vers ilyen jól
sikerült. Hogy hommage-verseiről szóljak, a
Petri György emlékének szóló Hősök egészen ki
váló, de a Bartókot semmiképpen sem válogat
tam volna be a kötetbe: "egy higgadtan elha
gyott ország" - ez a zsurnalisztika hangja,
melynek ilyen formában nem volna helye a köl
tészetben.

Amiképpen az első vers megválasztása na
gyon szerenesés. ugyanezt mondhatjuk el az
utolsó darabról, a Szavakról is, melyet most egé
szében ide idézek:

Hiába beszélt: csak szavakat mondott.
"Ko', mondta,
de nyelve nem forgatott követ.
"Virág", mondia,
de a hangoknak nem volt illatuk, szinuk.
"Te", mondia,
de te nem voltál ott.

Szavak voltak ott, s amire nincs szó (ezek se):
összegyűrt fények
egy tekintet októberében.

Míg az első vers a dolgok megnevezéséről,ad
dig az utolsó a megnevezés problematikus vol
táról, a jelentő és a jelentett közötti szakadásról.
a nyelv és a költészet alapvető megbízhatatlan
ságáról beszél. A szöveg tragikuma mellett jelen
van önmaga felfüggesztése, a kimondhatóság
kétségbe vonása is: "ezek se".

Ez a vers átvezet bennünket a kötet utolsó
részéhez, a Szkriptóriumhoz, annak is Szócikk
című darabjához. Halrnai jellegzetes posztmo
dern gesztussal megalkotott egy fiktív szerzőt,

Gabriele Elstert. vagyis Szarka Gabriellát. (Szar
ka Gabriella egyébként létező személy Halrnai
környezetéből.) Szócikkében, melyet például
Szabó Magda A pillanat című regényének ha
sonló "hamisítványával" állíthatunk párhuzam
ba, közli az osztrák költőnő életrajzát, így említi
azt a levelét is, melyet nem küldött el Paul
Celannak. Ugyanitt idézi Halrnai a (fiktív) kől

tőnő Worte című (fiktív) versét, majd megadja
nyersfordítását is, mely természetesen nem
más, mint a Szavak. Ez az önironikus játék sajá
tos színezetet ad a versnek. és - egy, a Remb-



randi öregkora poétikájától gyökeresen eltérő

költészetszemlélet talajáról - megerősíti a szö
vegnek a nyelv esendőségére, az irodalom fik
tív voltára vonatkozó megállapítását. Megjegy
zem, egy kritikájában Halmai az Egy utca Berlin
bennel játssza el ugyanezt a játékot. Hasonló
"remixelése" a Tübingen című próza a Tübingen
című versnek. (Elster nélkül.) A tizennégy "ha
misítványt", leginkább a posztmodern szöveg
játékok logikájára épülő rövid írásokat tartal
mazó Szkriptóriumból ki kell emelnem az Apok
rit című egymondatos, szubverzív szöveget:
"Abel már halott volt, amikor Káin rátalált." De
nem hagyhatom említés nélkül a Rezümét sem,
mely Edes Anna történetének radikális átírásá
val valójában a Kosztolányi-regény eredeti ér
telmezését adja: "Pletykák keringenek a szívte
len cselédről és legendák gazdáiról, akik egy éj
szaka, belopózván szobájába, megölik őt."

A Halmai-prózák egyik fő kérdése a hagyo
mányra vonatkozik: "Poimén atya mondta: Za
kariás atya mondta: János atya mondta: Paszkál
atya mondta: nem én mondtam" - írja az Amit
Istenen kívül mindenki tud első darabjában. Ezen
a ponton azonban szólnom kell a kötet fel
építéséről. Mint említettem, az első ciklus a ver
seket tartalmazza, az utolsó pedig a Szkriptórium.
Ezeken kívül még két nagy szövegegység talál
ható a kötetben: A felébresztett alvó és az Amster
dam blue. A felébresztett alvó két kisebb szöveg
együttest tartalmaz, a hasonló című elsőt, és az
Amit Istenen kívül mindenki tud címűt. (Egyéb
ként nem vagyok benne biztos, hogy indokol
ja-e valami a Mészölyre utaló címadást a puszta
tiszteletadáson kívül - tudniillik ő az a bizo
nyos magyar író, akiről Halmai elmeséli, hogy
fölébresztett alvónak tartotta magát.) A koanok
ból és koanszerű rövid szövegekből fölépülő

szövegfüzéreknek azok a legelevenebb pontjai,
ahol Halmai az egyes darabok újraírásával kí
sérletezik. Kiemelkedően jónak tartom az első

sorozat 50. és 51. darabját, melyek esetében
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tényleges átírásról nem beszélhetünk, hiszen
csak egy tagmondatnyi a különbség a két szö
veg között. Ezek arról szólnak, hogy megkérde
zik a mestert, mit lehet tenni "valójában a gyer
mekek szenvedése, az anyák kései magánya, a
fűszálak hajnali remegése és a vágóhidak apo
kalipszise ellen". (Kiemelés az eredetiben.) A
válasz mindkét esetben - harminchárom év
után - a következő: "Semmit." A szenvedések
kel, a szenvedőkkel való együttérzés szólal meg
abban a gesztusban, hogya szerző valójában
kétszer is kimondja ugyanazt a választ erre a
fontos kérdésre. Ugyanakkor Halmai tudja,
hogy szövege nem válhat közvetlen etikai meg
nyilatkozások terévé. A koan veszélyes műfaj,

mert bölcsessége könnyen átválthat bölcseike
déssé. Eppen ezért azok a jó Halmai-koanok,
melyekben csak távolról, közvetve található
meg valamiféle igazságra való utalás.

A koanokat követi az Amsterdam blue című

fejezet. Ennek első, címadó darabja Spinozáról
szól, anekdotikus, a koanokhoz is köthető rövid
szövegek sorozata, melyben a szerző ügyesen él
az intertextuális technikák nyújtotta lehetősé

gekkel. (Például Spinozát megteszi egy Or
kény-egyperces szereplőjévé.) Ezután egy fiktív
Kafka-levél és két fiktív Krúdy-novella követke
zik. Ezeket érzem a kötet leggyengébb írásai
nak. Különösen a Szindbád levele esetében zava
ró, hogy az elbeszélő nem teszi egészen vilá
gossá, "egyszerű" Krúdy-imitációt olvasunk-e
vagy paródiát. Ahhoz ugyanis, hogy imitáció
nak olvassuk a szöveget, túlságosan sok benne
a parodisztikus elem; ahhoz azonban, hogy pa
ródiának, túlságosan kevés.

Azonban, mint említettem, Halmai Tamást
- egyelőre - elsősorban költőként kell szá
mon tartanunk. Költőként pedig az Amsterdam
blueval igen figyelemreméltó alkotást hozott lét
re. Várjuk a folytatást! (JAK - L'Harmattan, Bu
dapest, 2005)
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