
HALMAI TAMÁS: 
A SZERETET KALANDJA

Halmai Tamás új kötete egyfajta kérdezz-felelek já-
tékot játszik olvasójával, de a kérdés itt mindig egy-
ben válasz is, s a válasz pedig legtöbbször kérdés.
A rövid, koanszerű, aforizma-jellegű írásokban,
párbeszédekben eggyé olvad kelet és nyugat,
szent és profán, hétköznapi és spirituális. S ez a sok
látszólagos ellentét problémamentesen oldódik fel
a szeretet, az öröm, a derű nyelvezetében: „A sze-
retet kalandja / nélkül a dal halandzsa.” (40.)

„Bölcsességek, bolondságok” — ezt az alcímet
viseli a könyv, azt is sugallva, milyen vékony a
határ a kettő közt, mennyire könnyen billen át
egyik a másikba. Izgalmas és elgondolkodtató írá-
sok ezek, melyek sok örömet szereznek olvasó-
juknak. Az élet minden megválaszolatlan, súlyos
kérdése iróniába és végtelen játékba burkolózik
ezekben a dialógusokban.

A fiatal, pécsi szerzőnek ez már a tizennegye -
dik önálló kötete, a tavalyi évben emellett két iro-
dalomelméleti munkát — Az anyagtalan morfoló-
giája és a Korszerű mágia című művet — adott ki.
A kötet hat ciklusból áll, s minden rész a tanít-
vány–mester viszony újabb és újabb rétegeinek
kibontását jelenti, csak mindig más vezetővel, más
szövegkörnyezetben fogalmazódik meg Isten és
ember, szeretet és költészet viszonya.

Az első fejezet A helyes élet címet viseli, ebben ta-
lálhatók a legrövidebb és legfrappánsabb párbe-
szédek. Nem lehet ezeket egy szuszra elolvasni,
mindig egy-egy kérdés vagy csattanó találja meg
az embert, amit aztán tovább lehet gondolni. Ezek
a rafinált aforizmák bogarak a fülbe, de valami azt
súgja, hogy nem is végső válaszok akarnak lenni,
hanem a kérdezés kezdetei.

A második részben Kuan-jin, a Legfőbb Oltal-
mazó, az együttérzés bódhiszattvája, a kegyelem,
a könyörület és a részvét Istennője, „Kelet női Krisz-
tusa” (23.) lesz a vezetőnk. Kuan-jin fogadalma,
hogy „addig marad e világban, amíg egyetlen fű-
szál is sírva görnyed meg a létezés súlya alatt”. (23.)
Ezekben a tanításokban lesz világos, hogy meny-
nyire összekapcsolódik a keleti és nyugati hitvilág
ebben a műben. Kuan-jin szinte krisztusi alak, női
testben, aki azért van a Földön, hogy enyhítse a
szenvedést és szeretni tanítson. A koanok tele van-
nak bibliai utalásokkal (Mennyek országa, bűn kí-
gyója, a házasságtörő férfi), s így összeolvad két
világnézet, egyfajta komplex, egyetemes teológi-
át alkotva. „Kuan-jin egy könyvet adott át nekünk.
Egyetemes teológia: ez állt a borítóján. Mikor föl-
nyitottuk, meglepve láttuk, hogy egyetlen szó fé-
nyesedik minden lapján (…): Szeress!” (26.)

Krisztus és Buddha alakja is szinte összeér eb-
ben az új világban, a vallások közti ellentétek le-

bomlanak, mert minden egy lesz a hitben. „— Egy
apokrif irat szerint Krisztus buddhista volt. Igaz ez,
Istennő? — kérdeztük. — Buddha kereszténysége
a bizonyíték rá — felelte ő.” (29.) Ebben a kontex-
tusban világossá válik, hogy minden ima meditá-
ció és minden meditáció ima. S amit közben kere-
sünk, az maga a „Buddha mosolyú Krisztus”. (14.)

A címadó fejezet, A szeretet kalandja más irány-
ból közelít, egyfajta „Bevezetés a gyermekkorba”. (39.)
Három szereplő lesz a kísérőnk ezen az úton: Zoé,
a kislány, Zafír, az aranyszínű spániel és az angyal,
a szeretet küldötte. Tanulságos rövid történeteket
olvashatunk róluk, illetve egy mesékkel és míto-
szokkal (Tüzes Olaf, Holdkővár legendája, A lemon-
dás misztériuma) átszőtt világba csöppenünk bele
általuk. Ebben a részben a gyermeki szemszög
idillje miatt a szerző időnként hajlamos a giccs felé
közelíteni, ennek veszélyét főleg a természeti ké-
 pekkel dolgozó történetek hordozzák magukban
(A pillangó és a rózsa, Kavicsba zárt hajnal).

A Páternoszterben az istenkeresés sosem szű-
nő körforgásába kapcsolódunk bele, s Paszkál atya
lesz a mesterünk, az idős, pécsi, sivatagi reme-
teéletet is megjárt pap és gondolkodó. A hétköz-
napok tanításai ezek az elmélkedések, melyek sok-
szor csak egy-egy mondatban sűrűsödnek össze.
Iróniával és nyelvi csavarral „működnek” ezek
a rövid prédikációk és feljegyzések. Egy olyan
gondolkodásba pillantunk bele, melyben minden
profán szent, melyben „a zöldre festett lábujjkör -
möknek” (78.) ontológiája, a szarvasoknak evan-
géliuma, Istennek pedig születésnapja van.

Az utolsó két ciklusban a hírnököké a főszerep.
Az egyikben Zeren, az oroszlán, a másikban pedig
az angyali tanácsadók „szeretetmissziója” formá -
lódik költészetté. Az egész mű az önmagát és Is-
tent kereső, kérdező ember alakja köré fonódik, aki
egyszerre vágyik a tudásra, ugyanakkor fél is tőle.
Központi szerepet játszik a spiritualitás nyelv és
művészet általi kifejezhetőségének kérdése, s ta-
lán emiatt számos önkritikus és ars poétikus moz-
zanat ra bukkanhatunk olvasás közben. A költői
prog ram pedig ott van a sorok között: „Angyaltu -
dattal élni. Gyógyító történeteket írni. Istenkere-
ső űrexpedíción venni részt. Megnyitni a beszélő
könyvek boltját. Kiismerni a mosoly metafiziká-
ját. Fölfedezni egy új színt a teremtésben. Szeráfok
szemével látni.” (86.)

Halmai Tamás új kötete egy olyan „teológiát”
alkot meg, melyen lehet és szabad nevetni, mo-
solyogni, gondolkodni. „A fény mondattanát”
(56.) hozzák létre ezek a szövegek, melyekben a
szeretet ragozható, toldalékolható, ám végső so-
ron mégis megfogalmazhatatlan. (Stádium, Bu-
dapest, 2014)
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