SZEMLE

FÖLÉ BOLTOZOTI ÉLET
MAKAY IDA: SOKASODÓ ÁRNYAK
Válogatott és új versek (1992-2002)
" Föléd bolt ozott életem" - írja Mak ay Ida ar ról
az én és a te kő zti tragiku s ontológiai viszonyrói, mel y az ut óbbi tíz év ve rse inek tem ati ka i-poétikai irá ny ultságá t m egh at áro zza. E költemények egy metafizikai 'magas' felé ind uló
ka ted rá lis bolt íveit tükrözik , írják át a lát ván yból a nyelvi textúr ába. m intha tavak, rétek és udvarok felszín e alatt egy ism eretlen , látom ásos vid ék nyílna a versvilág mélyében, s ennek cen trumát a te eml ékeinek szakrális épülete képezné. Az élő és a holt csak ellentétek által és ellentmondások árán megragadható viszonya miatt, az alapvetően a metafizikus költészet po étika i megoldásait felmutató versvilág néhol
szimbolikus sá és allegorikussá válik , abszol útumát a profán emberiből. a halott kedves irá nt
érzett, el nem m úl ó szerelemből form álja meg.
Va lószínűleg evvel a kettősséggel áll kapc solatba n a kritikán ak a poétikatört én eti irán yultságo t (metafiziku s és/vagy sz imbolista előd ök) ,
az esztétikai értékeket érintő kétféle hangsúl ya:
az egy ik a tematikai homogenitásra helyeződik,
a másik az e repetíción belül mégis létrejött vá ltozatosságra. A Sokasod6 árnyak ver sei első olvasásra nem biIlentenek ki ebből az olvasati ket t öss égb ől. hiszen mindvégig az én kezdeményezte beszél getés terében meg s zülető Megszólítottrói sz ólnak, u gyanakkor va ri ációit is írják
az állandó aposztrofikus viszonynak. Am a ciklusok önr eflexív eszközökkel is élő, a metaforáka t a költészet határ áig vivő záró versei, majd
az ezekre reflektáló ciklusn yitások meggyőzn ek
bennünket arról, hogy nem pusztán rep etíciók
és variációk kompozíciós játékáról van sz ó, hanem egy olyan, a kötet egész ére kiterjedő ma gasabb struktúráról is, mely végső soron egy folyamat létét és rendező elvét állítja elsődleges
nek. Tehát, bár a Vers " mind enkor szétsz órt" az
egy es versekben, mégis a honnan-hová útj án
form álód ik meg (Celan). Makay Ida újr a rendezett régi és új versei pedig ezt az ut at, az út bejárásána k lelki történéseit rajzolják ki. A folyamat sza kaszai: az énnek a te világá ban va ló feloldódása, az énnek a te világában mint " magán
k ív ül létben " történ ő magát-megtalálá sa, az én
és a te eloldódása. A folya matból mint a stru ktúrak épz és elsőd leges el eméből következik ,
hogya kötet több motívurna, megteremtve a
kontinuit ást, gy akran ismétlődik, miközb en
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maguknak a motívumoknak a száma m egl epő
en kevés. Ezért a vissz at ér ések. m ódosul ások , új
eleme k / me taforák megjelen ése a megszokottnál na gyobb hangsúlyt kap, a rövid versformák
ped ig mindezt - mintegy 'kívülről' - még
csak felerősítik: lásd péld ául a nyár, a csönd, a
mély szó igen gya kori ismétl őd ését a nyolc-tíz
soros vagy ennél is rövid ebb versek soroza tában.
Makay Ida ver seib en enigmatikus -talányos
költői kép ek jellemz ik a lírai alan y köré épü lő
világo t, ame ly sz inte kizá ró lagosan az emlékezésne k ad teret: a lezárult történések perspektívájában mutatja a jelent és a jövőt ("Egyre több
néma , / medd ő ór a" - Marg6ra; " rul minden
esetlegesen" - Kő, gránit; "Tapogat ut ánad az
emlék" - Ontöttvas sötétben), még inkább va lamiféle időtlenségbe játssza át a történéseket. Az
idődimenzi ók megszüntetésével összefüggésben áll az, hogya versek a konkrét térelemek
helyett látomásos tájakat, vagy a makrokozmos z emberléptéket me ghaladó jelenségeit rajzolják meg. Ez alól csak néhány olyan ver s kivétel ( főleg a Szigetlak6 ciklu sban), mel yben az
eltárgyiasítás folyamatát megelőzi valamely
konkrétnak tűnő mikrokozmikus tárg y megjelen ít ése, például egy törött rug6jú 6ráé, egy
gazdátlan (".) szemetes. elhanyagolt udvaré, egy
r6zsabogár páncéljáé. E tárgyakhoz fűződő személye s viszony azonban néhány sorral/szóval
k és őbb megszűnik, a törött rugójú óra egy gerinct ört állattal, a rózsabogár a gyilkos-áldozat
ambivalen s lén yével kerül hasonlósági/metaforikus viszonyba, ma jd a látószög hirtelen kitágul, átfogja és a viszo ny ítás mérték éül haszn álja
az un iverzum elemeit. Máskor a konkrét képet
absztrakt fogalmak bevon ásával szünteti meg a
vers: "Törött rugójú óra. Nézem, forgatom /
hajnal óta. Mint gerinctört állat. / Már nem
mozdul benne az Id ő. / Nem tör i meg a halotti
csöndet. / Nem mozdul. All végperce óta . / Igy
lesz már az örökléten át. " (Csönd, csillagi) Ilyen,
egyre absztraktabb tartalmakkal telítődő fogalom a csönd, a " te" -vel val ó metafizikus viszony
kialakításán ak hel ye és id eje, a magán y szf ér ája,
egyszerre vonzó és b ört önne vá ló köz eg. " Beúszom egyszer még a csö nd be / (00') beúszom
egys zer, megölel jem / mélyét és m egkettőzött
fáit, / tük ör fölött s a t ük örm élyben" (Atlantisz
orgon ái), "A csöndbe-földbe elmerülni, / nem
kiv álni, már elvegyülni" (Köviilet), " Id e hívlak,
ebbe a csöndbe, ( 00 .) amel yet emlék sem lakik. /
(. ,,) ebbe a csöndbe, hol a vágy már / d ermedt
hamu" (Dermedt hamu).

Az eltárgyiasulás metaforizációs folyamatai
Makay Ida verseiben olyan metafizikus szférához vezetnek, melynek elemeit költői toposzokból, a kollektív archaikus képi világból jól ismerjük: csönd, fény, mély, nyár, tükör stb. Egyediségüktől fokozottan megfosztott, ontológiai
kérdésekre utaló, de éppen ezért a megismételhetőség, az általánosság jegyeit hordozó r elemek' ezek. Olyanok, melyek mintegy már eleve
nyelviek, nyelviségükben öröklődnek egyik
kulturális - költészeti hagyományból a másikba, versről versre a Sokasodó árnyak ciklusaiban.
E metaforák kinyitják, ugyanakkor talányossá is
teszik a műveket.
Makay Ida válogatott versei magas esztétikai
kvalitásokkal mutatják be azt, hogy a lírai énnek a megszólítotthoz való viszonyulásában az
egyensúlyelvesztettségének állapota is benne
rejlik, mint ahogya változás mint szükségszerű
következmény is. Mielőtt azonban az én önmagát a megváltozottban felismerné (ezt az utolsó
ciklus verseiben tapasztalhatjuk), addig igyekszik - az új állapotoknak megfelelően - stabilitását visszanyerni. E stabilitás megnyerésére
tett kísérleteket és kudarcokat az önmagukba
visszatérő körkörös mozgások (madarak röptében, az idő, a teremtés rendjében stb.), a lírai
alanynak önmagára nyitott látomásos. allegorikus képei (pl. az én mint köszobor. mint fa), az
eltorlaszoltság, járhatatlanság út-metaforái jelzik. Ugyanez (vagyis a kísérletek és kudarcok
rögzítése) a poétikai funkciója a versek sorozatában időnként megmutatkozó emlék-foszlányoknak (lásd például a halál pillanatával, a ravatalos ágy látványával kapcsolatos sorokat),
hiszen a Versnek (a kötetnek) ezeken a pontjain
történik meg elsősorban a múlt újraértelmezése,
fölülírása. A Se fény, se kegyelem ciklus Mért
gyújtod lángra? című versének kérdéseitől fogva
("Visszafelé miért forognak / a törvényszegő
csillagok, / Mért foszlik árnnyá a jelen? / A
múlt holt Napja mért ragyog?") a ciklus centrumában visszafelé kezdenek peregni a múltbeli
események - kompozíciós rangra emelkedik a
verstéma.
Az én önmagához visszatérésének stációját a
kötetzáró Parázs, pernye ciklus új versei formálják meg. A "te" dominálta élet most annyiban
őrződik meg ("Hiszen rég elmúlt. Hiszen nem
vagy." - Már fokozhatatlan), amennyiben köze
van ahhoz, ahogy az én saját mulandóságával
szembenéz. A "te" beleköltőzése, szétrezgése,
szétosztódása a vers és a halál utáni öröklét világába paradox módon ugyanis megnyitja az én
előtt a jövőt, amely immár saját jövő. E saját
mint a megváltozott én saját világa pedig azért
,születhet meg', mert a záró versekben a te
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szétrezgése együtt jár a Szerelemmel való azonosulással, a te abszolúttá, sőt szakrálissá válik, s
ezáltal minden dolgok eredendő lényegének részévé lesz.
Az eltávolítás és eltávolodás lehetővé teszi a
"te" filozofikus értelmű 'megjelölését': a "te"
megneveztetik. Neve immár a 'minden' médiuma lesz. Annál is inkább, mert bár az utolsó
versek többször is a "te" megnevezésének cselekedetéről szólnak, a konkretizáció mindvégig
elmarad. Az én mulandóság-élménye mellett
csak a maga is abszolúttá vált Név, a név Neve
marad. (Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs,
2003)

VARGA EMŐKE
CLIVE WILMER:
VÉGTELEN VÁLTOZATOK
"Clive Wilmer nem tartozik azok közé a költők
közé, akik feltűnést keltenek újszerű stílusukkal
vagy egyes témák meglepő megközelítésével"
- írja a szerzőről a kötet bevezetőjébenGömöri
György. A Végtelen változatok című kötet verseit
olvasva megállapíthatjuk, hogy ez valóban így
van. Bár elmondható, hogy versei az évek során
jelentős stílus és formagazdagodáson mentek
keresztül, Wilmer tényleg nem akar meghökkenteni. meglepetést okozni sem formailag,
sem máshogy. O inkább azok közé a költők
közé sorolható, akik leülnek egy kényelmes karosszékbe és hagyják, hogy visszafojthatatlanul
feltörjenek belőlük a múlt emlékei. A költői tehetség mellé már csak papír és toll szükséges a
gondolatok megfogalmazásához. Emlékek
gyűjteményénektekinthető ez a válogatott verseket tartalmazó kötet is, melyben a szerző hagyományos formát őrző költeményei mellett
megtalálhatók modern témájú szabad versei is.
Ekkor már nem jön zavarba olyan témáktól
sem, mint háború, magány, szenvedély. Ezeknek a közös eredője (legtöbb esetben) pedig
nem más, mint a már szóba került emlékezés.
Emlékezés egy (felnőttként talált) megfakult
családi fényképre, néhol az átélhetetlen múlt
köddé váló árnyaira. vagy éppen "az újbor
keserére", (17) Ezek alapján fogalmazódik meg
a szerzóben a visszavonhatatlan bírálat: "Tán
okulhatott volna a jövő mindezekből..;" (39)
Azzal, hogy emlékezik az ember, egyúttal kapaszkodópontokat is keres az élet sodrásában.
Igy,tesz Wilmer is.
Es eközben mintha az olvasót akarná meggyőzni arról, hogya múlt maradéktalanul bennünk él, megmásíthatatlan és örök. Van azonban ezekben a múltidéző versekben valamiféle

