
IBENEY ZSUZSAI

Mély fájdalommal értesül
tünk atTÓl, hogy Beney
Zsuzsa költö, iró, esszé
ista, egyetemi tanár, fo
lyóiratunk állandó szerzó
je 2006. július 12-én, 76
éves korában elhunyt.
Alábbi irása folytatása a
lilera irodalmi portálon ol
vasható Netnaplójának
(www.lítera.hu; 2006. feb
ruár 20-26.) és a Vlgilía
2006. 6. és 7. számaiban
közölt naplójegyzeteinek.
Következö, immár posztu
musz naplójegyzetét sze,r
temberi számunkban kö
zöljük, és akkor veszünk
tó/e méltó búcsút. Különö
sen fájdalmas számunkra,
hogy Möbius-szalag cimú
készülö könyvének meg
jelenését már nem érhette
meg. Azesszékötet sze»
temberben látnapvilágot a
Vigilia Kiadó közelmúltban
indult •VigilialEsszék" so
rozatában. (Aszerk.)

SZÉpnRÁS

Nap lójegyzet
Mindaz, amit előző két naplójegyzetemben írtam, gondolataim le
nyomata. Talán mondhatom, hogy ihletett (azt nem merem kimon
dani, hogy sugalmazott, lehet, hogy kissé extatikus állapotban
írott) gondolataimé - semmiképpen nem annak tükrözése, amit
hitnek szoktak nevezni.

Azt írtam, hogy világéletemben istenkereső voltam. Nem egé
szen: Isten létezése, pontosabban az isteni létezés bizonyossága
mindig bennem élt: ennek azonban semmiféle formát nem tud tam
adni, ez a forma-nélküliség, "Isten láthatatlansága" sehogyan sem
fért össze emberi létem érzékekre alapozott természetével. Talán
ennek tudatában féltem mindig Isten antropomorf megfogalmazá
sá tól. Lehet, hogy gyerekkorom hittan-tanító bácsija va lóban jól
megtanította az t a félelmes tényt, hogy Isten örökkévaló, egyet
len-egy, tehát természetéhez semmiképpen nem hasonlítható az
emberi lét. Az Örökkévaló nem szólítható sem Atyának, sem
Uramnak, semmiféle személyes kérdéssel nem fordulhatunk hoz
zá, nem perszonális. És a Zsoltárok Istene? A "Ments meg az éjsza
kai rettegéstől" könyörgése? Az Ótestamentum oly sok helye, mi
kor Isten személyesen szól, akár Ábrahámhoz, akár Jóbhoz, akár
Illéshez?

Ezt sem tudtam elfogadni. Kerestem a szimbolikus forma je
lentését, magát a formát, a kimondás módját, annak kimond ásá
ét, amire nem találunk szavakat. Amire nincsenek szavak, hiszen
Ő t, aki sem az időbeliségen, sem a téren át nem megközelíthető,

s ezért a forma semmiféle bilincsét, sem az időbeliséget, sem a
tér zártságát nem tartalmazza, nem zárhatjuk nyelvünk struktú
rájába.

A hit azonban nemcsak metafizikai adottság, hanem pszicho
lógiai esemény is. Azza l vádoltam - és vádolom ma is - ön
magamat, hogy hiányzik belőlem az elfogadás alázata, a biza lom
képessége, az a nyitottság, melyet talán szeretetriek is mondhat
nánk, az, ami feloldja önmagam kemény burk át, és nyitottá tesz,
nem másra, mint magára a nyitottságra. Talán ezt a nyitottságot
nevezik kegyelemnek, gondoltam, s ez a kegyelem létezik, de el
is taszítha tó. Eltaszítható? Isten nem adja, csak felkínálja? Ismét
az antropomorfia kísértése: a mindenhatóság és a választás sza
badságának adománya nem fér össze gondolataírnban. Az isten
tapasztalat passzivitása által lesz aktívvá, mint a nagy misztiku
soknál, akik teljes valójukba fogadják Istent, megszünnek ebben
a mindent betöltő teljességben, és ezáltal, a térben elk épzelhetet-
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Bizánci költő, Konstanti
nápolyban született 930
körül, és 990 táján halt

meg. II. Nikephorosz
idejében fontos katonai

tisztségeket viselt,
később visszavonult és

élete hátralévő részét
szerzetesként élte le.

Világi és vallási költé-
szete egyaránt jelentős.

len módon, töltik be önmagukat Isten jelenlétével, mely egyben
önmaguk teljessé fokozása is.

Ahhoz, hogy hívőnek mondhassam magam, nem elég a sza
vak nélküli, a szavakon felülemelkedő tudás bizonyossága, nem
elég a lélek nyitottsága. És nem elég a metafizikai sejtelem inten
zitása sem. A hit abszurditását kell megéreznünk, ezt a szinte el
viselhetetlenül tragikus tényt: Istent, perszonálisan, csak hiányá
ban, a hitet csak a lélektani hitetlenség szárazságában, Isten
metafizikai valóságát csak a hitetlenség metafizikai szenvedésé
ben élhetjük át.

Mert a hit nem tudásunkból, nem lélektani állapotunkból, és
nem is metafizikai borzongásunkból, hanem alétélmény intenzi
tásából fakad, ebből az egyszerre passzív és aktív, egyszerre po
zitív és negatív, felemelő és tragikus érzetből. Talán az, amit ál
talában hitnek nevezünk, nem más, mint amit egy chaszid
mester mondott tanítványának: Hinni annyit tesz, mint: vajha
hinnék.

Nem kívánhatunk többet, mint azt, hogy a vajha hinnék vá
gya töltse be életünket és halálunkat.

Apja sírjára
Mikor beteg voltál, karomba zdrialak,
s mikor szemed lehunytad, én, hálás fiad
a végső fürdővízzel megmosdattalak,
s emelve kedves terhem még egy hónapig
tartott, míg hosszú úton és sok baj között
szülőföldedre és párodhoz vittelek,
s ott zártalak be sírba és szívembe is.
Ióannész tette ezt, a legkisebb fiad,
apám, s sírodra ily szókat véstem be én:
"Apám, e szó mily édes, s kedvesebb az arc."
Nagy gyászban ezt csekély vigasz kimondani.
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