
DOBAI LILI: FORMULA PIETATIS

Dobai Lili új verseskötete témaválasztását és vers-
nyelvét tekintve egyaránt sajátos utat nyit a kortárs
lírai kánonban. A kegyességi irodalom tradíciójá-
ba illeszkedő szövegek lírai alanya a misztikus szer-
zők hangján szólal meg, a művészi önkifejezés te-
hát nem öncél, hanem a transzcendenssel való
egyesülés eszköze: ima, könyörgés, hálaadás. A kö-
tetben olvasható költői szövegek a keresztény tra-
díció imádságtípusait idézik, a zsoltárokhoz és a
középkori himnuszokhoz hasonlóan kérő, dicső-
ítő vagy hálaadó imádságok is egyben.

A versek lírai alanya a teremtmény pozíciójá-
ból szólal meg, de a kiválasztottság tudata hatja át
ezt a pozíciót, hiszen az én Isten teremtménye, kép-
mása. Ez egyfelől a megelőzöttség érzését — Isten
előbb szeretett engem, mint én őt —, másfelől a
gondviseléstudat állandó jelenlétét eredményezi:
„karcolás sem / érhet kő lábamat nem / sértheti
mert / nem teszed hogy / amit ígértél / nem te-
szed / meg” [parancsba adtad]. A megszentelt
életre való törekvés, a bűnbocsánat elnyerésének
igénye, a lélek formálására és megedzésére való haj-
landóság, a szenvedés elviselésének képessége, a
szeretet gyakorlása és átélése mind-mind egy
olyan emberi létforma vágyának megnyilvánulá-
sa, melyen Isten szépsége ragyog át. Ez a vágy csú-
csosodik ki az „engedd rajtam keresztül felfényleni ma-
gadat” gyönyörű fohászában [közelséged]. A fény, a
ragyogás több versnek is központi motívuma, az ön-
átadás [csodálatosan ragyogsz], az értelemmel bíró
szenvedés [mert megengedted] alapmetaforája,
mely a végső cél, a misztikus egyesülés irányába
mutat. A kötet íve a szüntelen imádság (oratio iugis)
és az örök imádásban átélt önkívület (raptum
excessum) között feszül, amit a misztikus szerzők
gyakorlatához hasonlóan több szöveg a szerelmi
önkívület metaforáival ragad meg: „megszállottan
érzékeim / élesítem csiszolom / finomítom hogy
/ érzékelhesselek az / éjszaka a hajnal közti / sza-
kadékban / szorosan kétfelől / mindenfelől ha /
körülveszel ha / észreveszel ha /átkarolsz szorí-
tasz nem / hagysz magamra / magamba öntöd /
ereszted magad / átszivárogsz átitatod / rette-
neteim / átjárod reszketéseim / remegéseim nem
/ hagyod hogy / elűzzön kevésségem… ” [sem-
mit sem]. Az extázis tehát „megolvaszt” és „újra-
mintáz”, ami egy újfajta önazonosság, egy új
szubjektum megszületését eredményezi.

Ez az elementáris létélmény új formanyelvet kö-
vetel. A szögletes zárójelbe tett verscímek valójá-
ban az imaszövegek első sorai, melyek elindítják
a központozás nélküli „szózuhatagot”. A köz-
pontozás hiányából adódó kettős — egyfelől a vers-
sor, másfelől a versmondat egységét szem előtt tar-
tó — szintaktikai tagolás aktív befogadói

magatartást követel, hiszen a gyakran soráthaj-
lásként felfogható sorvégek és sorkezdetek több-
féle szövegjelentést eredményeznek. Verssor és vers-
mondat egységének állandó feszültsége tehát
számtalan értelmezői szövegváltozat létrehozását
teszi lehetővé, végtelenné tágítva az interpretáció
alapjául szolgáló szöveguniverzumot. A versso rok
rövidségéből adódó töredékes, szaggatott versbe-
széd nemcsak a hétköznapi nyelvhasználattól, de
a líranyelvi hagyománytól is eltávolítja a megszó-
lalás módját, rámutatva arra, hogy ez a misztikus,
spirituális élmény csak saját költői nyelven, egyé-
ni mondatfűzéssel, egyedi szóalkotások és meta-
forák által ragadható meg. Annál is inkább, mert
a transzcendencia maga is ige, logosz, aki a lírai alany
számára a nyelv által, a nyelvben ragadható meg:
„szavak láncolata / feléd hozzád / aki ott / laksz
ahonnan / jönnek a szavak a / képek / (…) / hul-
lámaid öntenek el / tarajukon gondolatcseppek /
szóharmatok / kinyitják elzárják / megszabadít-
ják / szívemet / szívedben…” (oratio iugis). A ne-
vek egyesülésének vágya is a szó elementáris ere-
jén keresztül megvalósuló azonosulást jelképezi:
„meghallanád ha / tudhatnám ha / mondhatnám
/ nevembe foglalva / neved” [neved]. A szavak
azonban a transzcendencia fényében átformálód-
nak, belső lényegükhöz közelítenek [hogy ne té-
vesszen], így a versek a megszólaló szemszögéből
a szavakkal átitatott szótlanság állapotát („lené-
mított hangok egymásutánját”), a szemlélődést, az
örök imádást teszik lehetővé, az olvasó számára pe-
dig az istenfélelem szövegmintáivá válnak. (Vigilia Ki-
adó, Budapest, 2010)

ÉRFALVY LÍVIA

HALMAI TAMÁS: KALLIGRÁFIA
Marsai Ágnes képeivel

Különleges kötettel lepte meg a művészetek
ked velőit 2010 adventjén a Pro Pannónia Kiadó.
A Kalligráfia címet viselő, keménykötéses, 230 ol-
dalas, kézre álló könyv egy költő és egy festő
közös alkotása. A kötetben Halmai Tamás fiatal
pécsi költő versei mintegy 200 oldalon sorjáz-
nak, amit két tömbben Marsai Ágnes hosszú -
hetényi festő alkotásai szakítanak meg.

A versek és a festmények „tömbösítése” azon-
 ban egyértelműsíti, hogy itt nem pusztán szö-
vegillusztrációról van szó, hanem a kötetben két
autonóm művész önálló alkotásaival találkoz-
hatunk. A két művész és alkotásaik természete-
sen nem véletlenszerűen kerültek egymás mellé.
A ket tejük között fennálló, régebbről datálható
művészi kapcsolat már önmagában elegendő
indok lenne erre az egybeválogatásra, de a jelen
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kötetnél ennél többről van szó. Műveik rezonál-
nak egymásra. Azonos látásmód, egymást erősítő
motivika jellemzi őket. Több alkotásnál is érezzük
a másik műveinek közvetlen hatását. Mi inkább
afelé hajlunk, hogy többnyire a festmények ké-
szülhettek a versek hatására. Különösen is meg-
erősít minket ebben az álláspontunkban a Fák
című költemény, amelyet Halmai egyenesen Mar -
sai Ágnesnek ajánl. Nem is kell messzire lapoz-
nunk a könyvben, hogy megtaláljuk a vers képi
párját. Ezáltal a képek olyanok, mintha egy-egy
versben elmondott gondolatot akarnának más
technikával továbbgörgetni. Azt érezzük, hogy
sokszor több vers hangulata van egy-egy képbe
sű rítve. Marsai Ágnes ecsetkezelése azonban
rend kívüli tapintatról árulkodik. Úgy tud ref-
lektálni a versbeszéd egészére, hogy meghagyja
a teret a versek hatóerejének, s közben saját egyéni
hangját sem veszíti el. Nem hatol bele a lírai közeg
intim zónájába, saját jelképeket használ. Képeiben
életfa, lélekmadár, csodaszarvas motívumok sok-
félesége váltja egymást. Szimbolikája ősi, enigma-
tikus világot idéz meg, s közben mégis kiérződik
belőlük, hogy Marsai olyan témákat választ, ame-
lyeket saját életének eseményeiből merít.

A kötet végén szereplő interjú bevezető sorai-
ban olvashatjuk, hogy „alkotásaiban egyszerre mun-
kál a népi formakultúra emlékezete és a kísérletező sza-
badság felelőssége”. Az interjú érdekessége, hogy a
kérdező maga Halmai Tamás volt, még 2006-ban.
Marsai festményeinek vizuális nyelve szinte gyó-
gyító erővel bír. Művei — saját elmondása szerint
— olyanok, „mint egy hagyma. Egymást borító-fedő
leveleit egymás után bonthatjuk le. Ki milyen mélység-
be akar belenézni. Van, akit csak a felszín érdekel. Nem
baj. Vannak, akik tovább kutatnak, mélyebb rétegekre is
kíváncsiak. A jó alkotásoknak itt is van mondandójuk.”

A versek és a festmények dualizmusánál az
eszközhasználatban is megmutatkozik egyfajta
összecsengés. Mindössze egy papír és egy ceruza
kell mindkettőhöz. Ez a szinte zavaró, materiális
közeg nélküli tökéletes eszköztelenség biztosítja
az alkotói individuum kibontakozását. Benne van
a felismerés, hogy vannak dolgok, amiknek a ki-
fejezésére nincsenek megfelelő kommunikációs
csatornáink. Sokszor még a képek és a szavak is
elégtelennek bizonyulnak a mélyben rejtőző tu-
dattartalmak elmondására. Így, egymást erősítve
azonban talán egyértelműbbé válik az az üzenet,
amelyet a kötet közölni akar: a szépségbe ágya-
zott transzcendenciát.

Halmai Tamás versei mindenesetre ezt sugall-
ják. A költő első, tisztán verses kötete — saját el-
mondása szerint — „egy szépséghiányos korban”
igyekszik „egy ártatlanabb, mégis teljesebb szépség-
hez” visszatalálni. A kötet végén szereplő —
Koncz Veronika által 2009-ben az Új Ember szá-

mára készített — interjújának Visszatalálni a szép-
hez címválasztása is erre utal. Ugyanezt érezzük
ki az egész kötet számára választott Kalligráfia —
szépírás — címadásban is, amelynek célja nem
pusztán műfaji meghatározás, hanem a verseket
olvasva, valóságos költői program is egyben.
Ahogy Szirtes Gábor említette Pécsett, a kötet be-
mutatóján, 2010. november 29-én: „Halmai Tamás a
Kalligráfia kalligráfusa.” S valóban, a Kalligráfia kö-
tetnél egy olyan szerzővel állunk szemben, aki a
szépírást tudatos vállalásként alkalmazza saját
magára s verseire. Talán nem kritikusi túlzás, ha
valamiféle misszióként értelmezzük Halmai tevé-
kenységét. Ugyanazt a gyógyító erőt érezzük a
versekben, amelyeket fentebb Marsai festménye-
inél is idéztünk, s ezáltal egy újabb közös pontot
vélünk felfedezni a két alkotónál. A már fentebb
említett interjúban Halmai maga is hasonlókat fo-
galmazott meg saját munkájával kapcsolatosan:
„Vasadi Péterről írva fogalmaztam meg, hogy az ő ver-
sei nem csupán művészi értelemben jók, hanem egy
másik minőségben is azok, mert jóságosak. E kettőt sze-
retném magam is összekapcsolni verseimben… Az
utóbbi időben tudatosan törekszem arra, hogy ne lom-
bozzam le azt, aki írásaimat kezébe veszi.”

Erre a gondolatkörre rímel annak a Simone
Weilnek néhány sora is, akiről úgy hisszük, hogy
Halmai egyik nagy kedvence: „az esztétika soha
nem állhat meg az erkölcs nélkül”. A Vigilia köny-
vek sorozatban 1983-ban megjelent Ami személyes,
és ami szent című válogatásban olvashatunk az
úgynevezett tiszta művészetről — poésie pure
—, amely Weil szerint csupán a mű technikai
megoldására koncentrál, s ezzel lefokozza a mű-
vészetet. Úgy érezzük — nem pusztán a Kalligrá-
fia verseit olvasva, hanem a személyes beszélge-
tések alapján is —, hogy ezzel a felfogással Halmai
teljes egészében képes azonosulni. Kötetében
többször is utal Weil szövegeire, szívesen „társa-
log” vele. Verseiben s a vele készített beszélgetés-
ben rendre előkerül a neve, sőt a kötet Madárbiblia
(2009) ciklusát egy tőle választott idézettel indítja:
„Az, ami szent, távolról sem a személyünk, hanem épp
az, ami emberi lényünkben személytelen.”

Általánosságban elmondható Halmai költésze-
téről, hogy szívesen alkalmaz mottókat, idézete-
ket, s nevesít lelki és irodalmi elődöket. A Hom mage
című versében valóságos körképét kaphatjuk
azon szerzőknek, akikkel ezt a „rokonságot”
ápolni igyekszik: „Hölderlin okos tébolyát / és azt,
hogy szent a szépség, / Pilinszkytől a tétovák / gyé-
mántos gyöngeségét, // Pascal szájából az igét, /
Simone Weiltől kövek hitét // tanulná meg betéve
tudni, / de nem lehet a fénnyel bélelt / Babitsot és
Vasadi Pétert, / Szabó T. Annát eltanulni.”

Olyan a kötet, mint egy diagnózis, mely sze-
rint a 21. századra a klasszikus szépség fogal-

317

Kéthasábos:Layout 1  2011.03.17.  14:09  Page 317    (Black/Black plate)



mához való viszonyunk megváltozott. Halmai
azonban nem pusztán diagnosztizál, hanem
megoldást is kínál. Van gyógyszer, létezik lehe-
tőség a modern kor nyelvén is a visszatalálás-
hoz. S bár ez nem könnyű feladat, Halmai a
maga szerény, alázatos módján erre tesz kísérle-
tet a különféle formanyelvek alkalmazásával.
Versei között a nyugatos, újholdas formák mel-
lett megtalálhatjuk a még régebbi klasszikus for-
mák felelevenítését — „a hagyományban fürdeti az
arcát” (Róma), vagy éppen a rövid, dalszerű szö-
vegeket, s a felsorolás jellegű, úgynevezett kata-
lógus verseket is. A sokszor tömör, rímtelen,
máskor jambikus „gömbölyűségű” strófák is
ugyanazt az enigmatikusnak ható, mégis igen
egyszerű üzenetet hordozzák. „A művészet nem
menthet meg, de nélküle elvesznénk. És ez valószí-
nűleg biztos” — mondja sajátos humorával Hal-
mai a kötetet záró beszélgetés végén.

Azokra a „szellemi, lelki és kulturális (mintákra),
amelyek a bizakodó embert a felszínen tudják tartani”,
utal az a szójáték is, amely az Irodalom című vers-
ben bukkan elő: „irodalom, de irgalomra gondol”.
A két egymással alliteráló szó között mindössze
két betű az eltérés, mégis érezzük, hogy ez több
puszta szójátéknál, a nyelv kegyelmi jellegére
utal. Hisszük, hogy Halmai költészete kapcsán a
fentebb említett missziós jelleg nem magunk elé
vizionált hallucináció. A Víz jel című versében
mint egy meditatív imádságban kapjuk meg a
visszaigazolást felvetésünkre: „A te remtés mögötti
grammatikát, / a szívtelen terek beszédét: az Istennél
/ is öregebb igéket kutatta. Utoljára / versek vízjeléből
olvasott ki reményt. / Az Úr előtti nyelv a költészet
volna?, / kérdezte magától. Nem, de a költészet / ha-
sonlít rá leginkább, válaszoltak neki.”

A költő verseiben a világ olyan, mint egy olva-
sásra váró könyv. Megpróbálja benne szóra bírni
azt a tagolatlan valóságot, amiben — meggyőző-
dése szerint — a költészet nélkül elvesznénk. A stró-
fák azok a választóvonalak, amelyek segítik a tá-
jékozódást, s irányt mutatnak. A „teremtés mögötti
grammatika” összes útját azonban nem járhatjuk be,
titkok mindig maradnak. Ezek azok, amiket a ka-
tolikus dogmatika misterium fideiként, hitünk szent
titkaiként aposztrofál. Nincs mindenre válasz.

Az idézett mű kapcsán további érdekes és a
kötet szempontjából cseppet sem mellékes kér-
désfelvetéssel kell élnünk, tudniillik Halmai és a
hit viszonyát illetően. Bár az interjúban saját maga
kitérő választ ad — „hiszek azoknak, akik hisznek”
—, a kötet egészét tekintve azonban kételyeink
vannak. Halmai ehhez a kérdéshez is azzal az
alázattal közelít, mint a költészethez, a nyelvhez.
A maga által választott példaképek mintája, az ér-
tékközvetítés tudatos felvállalása, a keresztény
kultúrkörben való, az átlagosnál jóval mélyebb

jártasság, az imádság jellegű versek sora sokkal
mélyebb elköteleződésről árulkodnak.

„Mint az a fiatal lány, aki odaugrott a férfihoz, /
mert a férfi kinyújtott nyelvén már olvadozni / kez-
dett, és csúszott kifelé az ostya, ő azonban, / kerekes -
székében ülve, se kiáltani, se mozdulni / nem tudott,
csak a szeme világított riadalmasan, // mint az a fia-
tal lány, aki akkor odaugrott hozzá, / és gyöngéden
igyekvő kézzel a nyelvet a szájba, / ahogy a szentek-
től tanulta, visszaterelgette, // mint az a fiatal lány,
olyanok legyenek a szentek, / hogy olyanok lehessünk,
mint ők” (Eucharisztia).

Halmai verse hiteles. Sorait nem érezzük póz-
nak, felvett, negédes szentimentalizmusnak, sok-
kal inkább a megélt, vagy az őszintén vágyott va-
lóság megfogalmazásának. Ilyet nem lehet
„kívülről” nemhogy leírni, de még észrevenni sem.
A kötetben egyébként is egymást érik az elméle-
ti teológiát és a gyakorlati hit kérdésköreit érintő
versek. A tartalomban találomra felcsapott olda-
lon ilyen és hasonló címekkel találkozhatunk:
Hálaadás, Gyónás, Advent, Szent, Angyal, Regula, Cre-
do, Oltár, Kegyelem. A sor szinte a végtelenségig foly-
tatható lenne. Ha ugyanezt eljátszanánk a ver-
sekben szereplő leggyakoribb szavakkal is, nagyon
hasonló eredményre jutnánk. Halmai hithez való
„kereső” magatartása talán nem a „közvetlennek ne-
vezhető istenélmény” kategóriája — ahogy ő neve-
zi —, mindenesetre egy nagyon is jelenlévő „köz-
vetett” kapcsolatra utal. Talán nem egy tételes
valláshoz való ragaszkodás megvallása, de min-
denképpen valóságos erkölcsi állásfoglalás a „hi-
tek nyelvtanában” (Éjszaka). A költészet grammati-
kája mögötti valóságot keresi: „a nyelv mögötti nyelv
mögött az angyalt” (Gyónás). „Botlani út, dadogni nyelv
/ az imádság, madárnyi fény, / Isten olvasta vers / pok-
lok peremén, // hol imádság a vers, színpompás / és sze-
gényes, gyönyörű gyónás, // fekete létből / költözni fény-
be, / Isten kezéből / Isten kezébe” (Ars poetica).

Összegzésképpen elmondható, hogy Halmai Ta-
más személyében és költészetében egy olyan me-
tafizikus költői életút kibontakozását figyelhetjük
meg, amelynek a szerző nem pusztán elemzője —
lásd a költő kritikai munkásságát —, hanem mű-
velője is. Verseiben megfogalmazott vágyai, mint
egy-egy ars poetica tanúskodnak erről. „Hozzátenni
a világhoz csak egyet, / egy almafát, egy könyvet, egy fiút
/ vagy lányt vagy többet vagy egy tiszta udvart, / egy
szonátát, egy szonettet, egy zsemlét, / egy kézszorítást,
ajándék mosolyt, / csak egyet mindig, csak egyetleneggyel
/ gyarapítani a kifoszthatatlant” (Feladat). Legyen ez
számunkra, olvasók számára is megszívlelendő fel-
adat, s ezzel a hozzáállással várjuk Halmai Tamás
világhoz hozzátett, következő könyvét, lírai kéz-
szorítását! (Pro Pannónia Kiadó, Pécs, 2010)

BARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ
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