
IBENEY ZSUZSA I

Augusztusi számunkban
már hírt adtunk arról,
hogy 2006. július 12-én
elhunyt Beney Zsuzsa köl
tó, író, esszéista, egyete
mi tanár, folyóiratunk ál·
landó szerzóje. Felkéré
sünkre írtnaplójegyzetei a
Vigilia 2006. 6., 7. és 8.
számában jelentek meg.
Az alábbiakban utolsó,
halála napjának reggelén
küldött naplójegyzetét és
június közepén született
naplótöredékeit, valamint
egy kiadatlan versét kö
zöljük. Mély fájdalommal
és szeretettel búcsúzunk
tóle. (A szerk.)

NapIójegyzet
Pilinszky költészetének utolsó fázisát próbálom megérteni. Termé
szetesen nem értelmezni, hanem megtalálni azt a rést, melyen át
bepillanthatnék e megközelíthetetlennek tűnő költészet motiváci
ójába. Számtalan helyen megtalálhatnám a "csak nekem készült" ka
put, de nyilvánvalóan ott keresem, ahol elsősorban magamat is meg
közelítem. Ez pedig, saját életemre is visszanézve, a világ (és önma
gam) bűnössége, a bűn szerepe a világ mindig remélt és soha meg
nem valósulható megváltástörténetében.

Legutolsó egyetemi tanítási évemben megpróbáltam Pilinszky
verseit mint a holokauszt utáni költészet modelljét vizsgálni. A
narratív, metafizikai, mitikus állomások után jutottunk el a negyedik,
önmagába záruló fázisig, melynek lényege formailag a feloldha
tatlan metaforikusság, ennek előhívója pedig, mint "a történelem
átvérzett szövetén" átnyomódott minta, a bűn megszentelésének
felfoghatatlan jelensége. "Átvérzett szövet" (Pilinszky) - mint
Paradzsanov gyönyörű filmjében, a Gránátalma színeben a szöve
ten kiütköző átpréselt szőlőszemek töviskoszorú-vére.

A holokauszt szakrális értelmezésében az isteni tehetetlenség
nek és az áldozatiságnak olyan példáját láthatjuk meg, mely a
krisztusi halál Istentől elhagyatottságában, tehát Krisztus agóniá
jában magának Istennek tehetetlenségét és az Isten önmagát fel
áldozó áldozata által elárasztó megváltás-reményt reprodukálja.
Olyan komplexitást, melyben az összefonódás nem bontható ré
szeire: minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a ráirányuló ke
gyelem szentsége, és ezáltal megszentelődésének foka, de annál
nagyobb a bűn megszenvedésének mélysége is. Isten nem meg
bocsájt, hanem elfogad, és ezt az elfogadást tartjuk a szentség lé
nyegének, ezért látjuk az örökségét eltékozló, fiatalabb, és nem
az idősebb fiút visszafogadottságában önmaga és apja szenvedé
se által megszenteltnek. Hiszen az elhagyott apa kétszeresen
szenvedi meg a fiú eltávozását: a hiány és a sérelem önmagára
vonatkozó, és a távollévőnek átvett szenvedésével. A fiú, akit ta
lán önnön balsorsa kergetett a visszatérésbe, most, ebben a pilla
natban, a visszafogadottságéban érzi át nemcsak elmúlt idejének
fizikai gyötrelmeit, hanem a befogadottság mindent elárasztó
harmóniájában meri vállalni elmúlt szenvedése minden elmúlha
tatlan terhét. Egyetlen pillanatban, melyben mintegy összegyűlik

a megelőző évek minden szenvedése, és a szenvedés tüze fellob
ban a kimondhatatlan befogadottság extázisában. A bűn az idő

folyamatosságában történik, de az idő egyetlen, örökké tartó pil-
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lanatában "nem tud véget érni" J hogy ismét Pilinszkyt idézzem.
De ha már idézem. tegyem pontosan: valami mégsem tud véget
érni. A megtörténtet Isten sem képes megváltoztatni - mindörök
re az emberi létezés nyoma marad a Földet övező egyre sűrűbb

szférában. Az egyszerre-Iétben az idő folyamatossága, elmúlha
tatlansága, és kilépés az időből, Mint a misztikus élményben 
és nem is áll messze egymástól ez a kétféle egyesülés, a két vég
zet: a mulandó és az örök, a lélek és a lélek-feletti, a szenny és a
szentség ívfény-ragyogása.

De mi ez a misztikus örökkévalóságba emelt valamij értelmez
hető-e egyetlen kategóriára (akár az erkölcsirej akár a társadal
miraj akár a pszichológiaira) szűkítve a bűn fogalma? Természe
tesen igen, annak ellenérej hogy mindezek a tényezők benne
foglaltatnak, még akkor is, ha a létállapot érzékelése felől köze
lítjük meg kérdését. A létállapot azonban felfogható misztikus
értelemben az egymást erősítő ellentétek összecsapásának villám
fényében is, melyben a bűn a szentség forrásává válik, és a szent
ség a bűnbeesés elviselhetetlen szenvedésében képes megnyilat
kozni. Még ha a bűnös megbánás nélkül éli át szenvedését, az
akkor is, Isten szenvedésében, örökkévalóvá lesz.

A bűn tehát mindannyiunkat örvényébe rántó abszurditás
lenne? Abszurditás, mint a hit, mint a halál tudataj mint Isten
gondolata az emberi létben? Az abszurditás valósága, mint
maga a létezés?

Naplótöredékek
Összevegyül bennem a halálfélelem és az a rettenet, mely a bűn

definiálhatatlanságával kapcsolatban elfog. Nem tudom, hogyan
függ össze a kettő, egyáltalán, miért tűnnek szinte egynek, annak
ellenérej hogy a halált saját életemre érzem fenyegetőnek, a bűn

kérdése pedig, legalábbis jelenleg, teoretikus kérdésemnek tűnik.

Miért félek a haláltól? Pontosabban: mi aZJ amitől igazán fé
lek, mi aZJ amit halálnak nevezek? Talán semmi sem kevésbé de
finiált nyelvünkben, talán semminek sincs meghatározhatatla
nabb és többértelmű jelentésej mint ennek a szónak. Lehet-ej
hogy maga ez a definiálatlanság teszi oly félelmetessé? AZ J hogy
nem bírjuk elviselni azt, ami az ismeretlenség-mértékünknél is
ismeretlenebb? Nem tudjuk, mi a létezés? Nyelvünk megáll en
nek a szónak kimondásánál, és belátja J hogy olyan ős-fogalomról

szól, melyet sem tovább bontani, sem megmagyarázni nem le
het. Mégis tudjuk, és egészen másképpen tudjuk, mint ahogy a
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szavakkal kifejezhető dolgokat ismerjük: van néhány olyan foga
lom, melyet éppen nem-nyelvi kifejezhetősége miatt érzünk lé
nyünk, vagy életünk - vagy mondjuk ki újra: létünk lényegé
nek. Van rá szavunk, de ez a szó a nem-nyelvit jelenti - vagyis
nem jelenti. Ez a nem-jelentés azonban nem a semmi, a semmit
elviselnénk, legalábbis mint a valaminek, a van-nak, a létezésnek
ellentétét - de az, ami semminek sem lehet ellentéte, megfelelő

je, pozitív vagy negatív tükörképe, a világ egyedüli, vagy na
gyon kevés nem-tükrözhető dolgának egyike, teljes életünk so
rán, az emberi értékrend szerint il lét és a nemlét érintkezésének
pontja, irracionális, mágikus félelemmel tölt el bennünket.

***
Egyéni történelme van: a kisgyermekkori rettenettől, amikor a
szörnyű képpel olvadt össze:

***
Pilinszky késői költészetének kérdéseit vizsgálom, elsősorban a
holokauszt élményének mélyülése - vagy az is lehet, hogy átala
kulása - szempontjából. Ez a kérdés szorosan fedi a mind Pilinsz
kyre, mind a holokauszt-költészet egészére vonatkozó problémát:
a kimondhatóság, illetve a már-már a hallgatás teljes redukciójáig
vezető hermetizmus, vagy talán úgy is mondhatnám, a metafora
csak magában és csak önmagára vonatkoztatható, referencia nél
küli variánsát. A szó csak önmagáért, nem a kommunikáció ked
véért mondatik, és talán ez az a fordulat, mely a holokauszt előtti

és utáni kultúrát elválasztja egymástól: a közlés mind erősebb vá
gyával szemben a közölhetőség teljes reménytelensége.

A hermetikus metafora, mint forma, kialakulásával párhuza
mosan - vagy talán azt megelőzve, s azt következetesen a for
ma vázának szilárdságáig alakítva, a holokauszt filozófiai
vagy teológiai - alapkérdéseként Pilinszkynél a bűn teológiai
fogalma áll. Nemcsak azért merem határozottan mint teológiai
kérdést felvetni, mert a holokauszt bűne Pilinszkynél semmikép
pen sem a reális bűn meghatározottságában, hanem metafizikai
síkon jelentkezik, olyan megközelítésben, mely nem függ össze a
tett ok-okozati, tehát világi körülményeivel.

Megtörtént, holott nem követtem el,
és nem történt meg, holott elkövettem.
A posztholokauszt lényege sokféle felfogásban kiteljesedhet,

az áldozatiság, a szenvedés értelme, Isten tehetetlensége, vagy a
tehetetlenség, a jóság és a világ rosszaságának apóriájában - Pi
linszkynél mindez egy alapvető kérdésben egyesül: a bűn és a
szentség kérdéskörében. Nem a megbocsájtás, hanem a kegye
lem az a szó (szó, mint isteni tett, a teremtés analógiája), amely
a bűnöst feloldozza (helyesebben nem feloldozza, hanem vétkét,
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mint a megszentelődés eszközét fenntartja és elfogadja), s ez a
tény a hagyományos, megszokott, verbalizálható erkölcs számá
ra abszurdum: minél bűnösebb, annál szentebb, mert annál na
gyobb mértékben (nem mérhetően nagyobb mértékben) árad rá
Isten kegyelme, annál közelebb áll Istenhez. A tékozló fiú para
doxona ismétlődik itt, de annál sokkalta elvontabb formában. A
holokauszt eseményében Isten áldozatnak látja a bűnöst (de, ter
mészetesen nem látja, nem láthatja az áldozatot bűnösnek, leg
feljebb a szó antropológiai, potenciális értelmében, nem kevésbé
kegyelemre szorulónak, mint az el nem ítélhetően elítélendőt).

A virradat
Ébredés ez? A lassú tétovázás
két szín: a szines és még színesebb,
a partot verő, visszabukó hullám,
a nedves homok és a más elem

határán, mint a hajnal a világban:
áttetsző szürke fény és fekete
hömpó'lygés közt, mint kezünk a gyümölcsók
és kiüriilt kontúrjaik felett,

hangok közében, melyek zajosabbak
és tompábbak is annál, mint amit
meghallhatunk. Vajon kiszabadulás ez,
vagy elalvás? Lélegzet? Fulladás?

(2004)
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