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HERCEG, HÁTHA MEGJÖN A TÉL IS?
Beney Zsuzsa Tél című verseskötetéról

Megtörténhet, hogy Beney Zsuzsa Telét nyáron
veszi kézbe az ember. Vagy ősszel. (A tavaszról
nem is besz élve.) Velem például fgy történt
(nyá r, ősz) . Fantasztikus érzés ! Odakint süt a nap
és minden zöld / köd van és szűrk ésbarna, bent
viszont egy szabályos négyzet alakú fekete köny-

. vecske, benne fehér lapokon kis fekete sorok, a
sorokban: tél, fehér, havazás, hópehely, jég- és hó
virág, nem sorolom őket tovább, elképzelhetik.
mennyire hihetetlennek tűnt, hiába győzködött az
emlékezet, hogy ilyen fehérség létezik.

Jóllehet Beney Zsuzsa versei, ahogy finoma n
ráhagyatkoznak az évszakok rendjére, fölkészí
tik az olvasót a természet e ciklikus váratlansá
gára : az első versben még ott a sz énaillat emléke,
hogy aztán bennebb és bennebb - vagy kinnebb
és kinnebb? - vigyenek a télbe, egyre hidegebbe
és egyre keményebbe, mfgnem újra megszólal
egy madár (korábban csak a teteméről volt sz ö),
a havat beszívja a föld, s már nem tudni, ez a
tündökletes fehérség valóban megtörtént-e?

Már lassan kibújik a hóvirág.
H6 és virág. Látomás vagy

va16ság?
A Tél-versek egészének kompozíciója a csön

des rémületet, a természetes csodát, az emberi
jelenlétet csak a címzett múfajból adódó kon
vencionális megszólftásában - Herceg! Hátha
megjön a tél is? - tartalmazó megrázó Babits
-versre emlékeztet. A Ballada Irisz fátyolár61 a
ballada konvencióját a refrén változásaival és a
szakaszok kezdősorainak refr énszerű ismétlése
ivel megtöri, ugyanakkor ráhagyatkozik a bal
lada konvenciójából adódó egyetlen lehetséges
megszó1ftottra, a " hercegre" . Es ami a természe
ti rendet - illetve az olvasó megnyugtatónak
vélt tudását a természet körforgásáról - ugyan
úgy bolygatja, mint Beney télversei: Babits bal
ladájának nem négy, hanem csupán három sza
kasza van (tavasz, nyár, ősz), a negyedik, a tél
csak az ajánlásban jelenik meg, ott is kérdés for
májában. Babits e régi kérdése áthasítja az em
ber ösztönös bizaimát a változások rendjében, s
még a legenyhébb megoldás az, hogy csak az
ember tűnik el (a világból, a versből).

Beney Zsuzsan ál is alig-alig tűnik elő ember.
Mondhatnánk, hogy a haiku konvenciójából
adódik ez, csakhogy Beney versei ambivalensen
viszonyu lnak az általuk fölidézett költői hagyo
mányhoz (a kötet ráadásul, a télverseken kívül
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egy 1972-re datált Tizenöt haiku cím ű ciklust
foglal magába), így például megszegik a haiku
legelemibb konvencióját, a 17 szótagot, más
részt viszont egyik vers sem több , és kevesebb
sem, mint három sor. A kötet hátlapján olvas
ható egyfajta eligazítás: "Ebben a kis kötetben a
japán haikunak nem tisztán formai, inkább szel
lemi átvételével, az ember és a természet mu
landóságának metaforikus egymásra vetítésével
kísérletezik:' Igen, valami ilyesmiről van sz ó,
de - mondanám: szerencsére - Beney versei
ennél az ismert receptnél sokkal radikálisabbak.
Beney Zsuzsa irodalomtörténészként is ponto
san eligazít a tárgyias költészetben, de ezekben
a télversekben nem csak a természeti képbe
projektált emberi végesség-érzelmek jelennek
meg. Jóval kevesebbet engedett meg a versek
nek, mint az objektivációt, s ezzel válik a kötet
újjá, összetéveszthetetlenn é. talán ez az a speci
fikusan Beney, ami megkülönbözteti őt a ma
gyar késő modernitás tárgyias költőitől.

Anyagmegvonás - ez a télversek technikája.
A semmit hiánnyá formálják ezek a háromsorok.
Hogyan lehetséges ez? Beney Zsuzsa télversei
ben először is minden, mi a helyszínt jelöli,
kivételesen erős érzékiséggel bír, illatok, hőm ér

sékletek, színek jelennek meg a legegyszeruób
konkrétsággal. Szerintem azért ilyen egyszeruen,
ilyen általánosan ("telt szénaillat", "elhamvad a
tűzben"), hogy az, aki l átja, aki mindezt megfo
galmazza, szintén eltűnj ék. Mert ebben a színes,
illatos, csöndes, forró vagy hideg vers-térben vá
lik igazán érzékelhetővé az ember hiánya.

Az ember hiányának különféle fokozatai
vannak a télversekben: ha sorban, szerkesztett
egymásutániságuk rendjében olvassuk őket,

egy történet rajzolódik ki. Vagy az olvasó vetíti
beléjük ezt a történetet, amit pusztán a termé
szeti ciklusba vetett elővigyázatlanbizalma lát
tatott meg bennük? Lehetséges, mindenesetre
elmesélem, milyen történetet olvastam én a
Beney-versekben, még akkor is, ha tudom,
hogy talán nincs ez a történet - mert az a van
-nincs, érzéki hiány, amelyet a versek egyen
ként is, és összességükben is megjelenítenek, ki
tűnően artikulálható téves tört énetk ént. mely
nappali fényben eltűnik. Mert ez az eltűnő tör
ténet lesz a történetünk.

Ott kezdődnek a télversek. ahol emlékezni
lehet az őszre, szivárványra. Nincs senki, csak a
kérdés magában: "Ki látja?" Válasz még nincs,
a harmadik télversben csak a csend, csak a sen
ki van:



Havazás. Megszámlálhatatlan
csengettyűt ráz a szél.

Fehér csend.
A látványban és hangzásban megragadott ki

etlenség után kétszeres, tükrözött nyom jelenik
meg a negyedik és ötödik versben: "bennem" és
"otthon". Ezek olyan szavak, melyek elképzelhe
tetlenek ember nélkül. A "bennem"-versben az
"én" otthont ad az elszáradt virágnak, a kialudt
mécsesnek - az "én" nem más, mint az a hely,
az a khóra, mely az eltűnt dolgokból áll: "mécs
virág" . Nem létezik tehát eleve ez az "én", nem
Ő az, aki lát, nem ő az érzékeny költő - a vers
ben a nyitottság radikalitása jelenik meg. S ezt
sajátosan női érzékelésnek mondanám, ha nem
volna a nőkbe szocializált nyitottságnál, befo
gadókészségnél jóval veszélyesebben radikális:
itt az "én" nem befogad valamit, hanem az, aki
helyet ad annak, ami már nincsen.

A nyitott könyvben, ezzel a verssel szemköz
ti lapon a "bennem" tükörképe "a tél ködében
eltűnő" otthon. Az otthon ugyanennek a végle
tes nyitottságnak a nyoma a versek sorába olva
sott történet révén, hiszen a következő vers már
nyíltan szólítja meg a másikat, a másik embert,
akinek a hiánya formálja az "ént": "Rég látta
lak" - ezzel kezdődik a következő télvers. Ha
viszont a Szá és csend között című esszégyűjte

ményéből a Szerelem és őrület közöttet lapozzuk
fel, az "otthon" jelentése, jóllehet kibontva és
transzcendálva, de ugyancsak a teljes másikra
-nyitottság helye: "Te, aki beborítod a minden
séget, beborítasz engem is, és mintha lakhelye
lennél annak, aki megnevezhetetlen, s lakhe
lyem vagy nekem is, egyetlen otthonom, helye
a bölcsőnek és a koporsónak - mert lenne-e
otthon, és vele meg általa lehetne-e valóság ak
kor, ha nem lenne szerelern. ha nem lenne az
elhívés. e vibrálás a selyemhártyán...n

Történetem tehát egy szerelem története.
Nem transzcendens szerelemé. hiszen elmúlt,
eltűnt: "Rég láttalak" és "Elmúlt örömöt festék"
- így kezdődik a szintén egymás tükreiként
szerkesztett következő két vers, majd újra egy
emlék, ahol a "te" szólította meg az "ént", hogy
a következő tizenegy versben újra ne legyen se
"én", se "te", csak hópehely-zizegés, láng üres
helye, fagyott fű, megint fehér pihék, fagy-pat
togás, köd, kérdés, hópehely lebegése, jeges
föld, lombtalan faágak, éles határ. Amikor aztán
egy vers azzal kezdődik, hogy "Ablak", akkor
felszusszanhatunk: ennyi pompás semmi-meg
jelenítés után alighanem újra előkerül az ember.
Igaz, nagyon lassan, nagyon rejtőzködve, mint
ha szégyellné, hogy annyi keserű tapasztalat
után ismét képes a tavaszban reménykedni a
következő verspáros:
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Ablak. Bent tüll, kint a hó függönye.
Sajátmagával egyesül a kettős

tükörkép.
Igaz ugyan, hogy ez a kép csak úgy műkö

dik, ha nincsen ember, aki bentről (vagy kintről.

bár onnan alig van esély rá) megtörné a függö
nyök hullásának egyenletes visszaverődését az
ablaküvegen, csak az "otthon" már jelzett Beney
-féle jelentése, és a "kettős tükörkép"-szerkezet
jelzi, hogy itt lappang valahol a "te". Igen, a
szembenievő oldalon:

Fagyra vésett szavak, behavazott
Uzenet. Elér-e majd hozzád

tavasszal?
De nem a tavasz irányába megy a történe

tünk, hiába is várnánk, hanem újra visszavisz
nek a versek a télbe, a kérdés által megjelenített
hiányba:

A virág elhervadt a kert zugában.
Szebb lett volna, ha látja

valaki?
Újra csend, nehéz, félelmes, Beney a szélsősé

ges antinómiákat cseréli meg: élet-halál, alvás
-ébredés, melyek nyilván föltételeznének egy
embert, aki él és hal, alszik és fölébred, de ez
sem nem az "én", sem nem a "te", hanem "az
alvó", igen, ennyire személytelenné írja magát
ez a vers:

Az alvó felriad. Sötét szobában
a soha többé fel nem

ébredés.
A télversekből konstruált történetemnek ez a

mélypontja. Innen már az is fölfelé mutat, hogy
"jávai árnyjáték fekete fal előtt", ez a döbbene
tesen abszurd kép, amihez - mintha föloldás
ként - azt teszi hozzá: "éjszakai szerelem". Pe
dig dehogyis föloldás ez, hacsak a végső felol
dás értelmében nem. Levelek, csillagok, varjak
szállnak - "talán a halálban / szárnyalnak lát
hatatlan lelkeink" . Még egyszer fölvillan az em
beri lét nyoma újra egy ablak képével, de a tü
körverse ennek már újra a természet, a termé
szet, amely beéri önmagával:

A tiszta hó önmagának világít.
Atitatja a komor éjszakát.

Fehér sötétség.
Ebben a közömbös, neutrális (vagy Beney

Zsuzsa ennél sokkal pontosabb szavával: "ön
nemző") természetben persze megjön a tavasz,
a télversek szerint is, és ezzel újra a vágy arra,
hogy megszólítson:

Már egy-egy madár pittyen. Hallod?
A fészket még hiába is

keresnéd.
A fészket hiába - az otthont, "téged" hiába:

a télversek története nem egy végtelen ciklus
nak része. Ennek a történetnek vége van. Es in-



nen a történet föloldhatatlan feszültsége: valami
nélkülözhetetlen elmúlt.

Másrészt viszont mindez nem igaz, a vers
nem történet, minden versben ott van valami
nek a kezdete és ott van a vége is, és a kezdete
talán a vége, a vége meg talán valaminek a kez
dete - enélkül nincsen versfeszültség. Nézzük
például az elmúlást író utolsó télverset:

A csöndes évszak elmúlt. Az a csönd
Következik, mely többé már

nem évszak.
Ugyanúgy oppozíciókat használ az oppozí

ciók megtörésére, mint az alvás-ébredés, élet
-halál esetén; itt az elmúlt-következik ellentét
törik meg az évszak-nem évszakon. Szikárab
ban műveli Beney a dolgot, mint az általa elem
zett József Attila tette, sokkal rejtettebb nála 
ha van egyáltalán - az önéletrajzi vonatkozás,
mégis, ugyanazzal az alakzattal dolgozik, me
lyet az Eszmélet-elemzésében olyan revelatívan
fogalmazott meg: "nem a megkülönböztetések
előtt, hanem már a különbözőség élményén túl
egyesíti a kettőt" (A gondolat metaforáI) József
Attilánál a polaritások egységét több szempont
ból is argumentálta: beszélt skizoid alkatról. be
szélt a kétneműség érzékeléséről, és beszélt egy
ontológiai abszurditásról is, ami saját költésze
tének is sugárzó és fölzaklató motivációjaként
hat: "a lét abszurditásának érzékelése a felelet
érthetetlenségéből fakad, s ez az őrjítő nyitott
ság, bizonytalanság mélyíti csaknem az elvisel
hetetlenségig".

A télversek a létezés abszurditását a hagyo
mányos haikuhoz hasonló finomsággal jelenítik
meg. Észre se venné az ember, milyen precíz Ie
hetetlenségeket olvas. Szükség van ide a logiká
ra, és ugyanúgy szükség van a logikán túlira.
Például nézzük a következő, látszólag banális
három sort:

A h6 már az ajt6félfáig ér.
Betemeti életünk és halálunk

lábnyomait.
Az egész ott bolydul meg, hogya hó koránt

sem a küszöbig ér, ahogy szokott, hanem az aj
tófélfáig. Az ajtófélfa viszont nem vízszintes,
hanem függőleges. Vagyis meddig ér a hó?
Nem tudni. Eltorlaszolta volna az ajtót? Nem,
arról itt nincs szó, A következő két sor is a víz
szintes képzet illúzióját kelti: betemeti a lábnyo
mokat a hó, ez sima ügy. De az életünk és halá
lunk lábnyomai, igy együtt, megint kiborítanak
a vízszintesből. részint két oppozíció egységé
be, részint az elvont képek terébe. És ennél sok
kal titokzatosabb e vers tükörverse:

tjszakai szélben a porh6
alig hallható zizegő redői.

Selyemcsend.
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A csendet éjszakával, zizegéssel, selyemmel
(látással, hangzással. tapintással) formálja meg
- a hiány, mint érzékiség. Már Pilinszky is
ebbe az irányba tett lépéseket a visszavont, le
csupaszított versbeszédével. most egyetlen ver
sére szeretnék hivatkozni, melyre az egyik tél
vers is utal:

Csonttollú tél, fagyott madártetem.
Múlt szerelem sivataga.

Homokh6.
Igen, A szerelem sivatagára utal ez a három

sor, nemcsak a változtatás nélkül idézett szó
kapcsolattal, hanem az első sor madárnyomai
val is. Azt gondolnánk, Pilinszky magány- és
"dermesztő ragyogás"-képeinél aligha lehet re
ménytelenebbül szerelemről beszélni. A keru
bok nála szálkás ketrecek égő szárnyasai - en
nél szenvedélyesebbet és kijózanítóbbat egy
szersmind nem fogunk találni. Beney úgy veszi
leltárba - az eredmény: négy tétel - az elmúlt
szerelmet, hogy kivonja belőle még azt a kis tör
ténést is, amit Pilinszky még elmondott. (Kis tör
ténés? Mint minden szerelemtörténet, Pilinsz
kynél jobban ezt nem lehet tudni, ez is teremtés
történet.) A mozgás Beney Zsuzsa versében nem
az időben történik, hanem a szavak ésjelentéseik
kőzőtt: a tél lesz a madár, a madár halott teste,
de a madár a szerelem jele, így, szépen összegez
ve: a tél a szerelem halott teste, a tél a sivatag, a
megtört, lefordíthatatlan dadogás: "homokhó".

A kötet végén szereplő, 1972-ből származó ti
zenöt haiku - bár formailag hasonlóan könnye
dén, lazán bánik a műfajból adódó restrikciók
kal, mint a télversek - annak az olvasónak. aki
fölfedezte a télversek érzéki csendjét, túlírtnak
fog tűnni. "A tó kiszárad, a víz elszivárog, / a
hold elfogy, homokszemek peregnek. / Az én
valóságom is elszivárgott." - szép ez, a tó és az
én egymásra van vetítve, tükör, jó, de mennyi
vel jobb volna, ha a tükörben fölvillanó moz
gást nem írta volna bele a versbe, hanem hagy
ná, hogy a vers előidézze az olvasóban. Ezek
ben a régebbi versekben nem találom azt a bo
nyolult, fölzaklató és aszketikusan bátor ambi
valencia-formát, amit a télversek oly precízen
megvalósítanak. s amit a korábbi Beney-kőtet

ben, A tárgytalan létben "elrongyolt részletek
ként" olvashattunk. Valami moralizáló egyirá
nyúság jelenik itt meg: "Csak azt mondjuk út
nak, mi hazaér / csak azt látjuk égnek, mi beta
kar - / kéznek csak a kinyílót." A télversek
tudják, hogy jó lenne ugyan, ha így lenne, de.
(CET Belvárosi Könyvkiad6, Budapest, 2004)
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