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Nyitva van az
aranykapu
Beney Zsuzsa temetése után sűrű egymásutánban múltak a forró
nyári napok. Csak hetek múlva tudtam elővenni, s ünneplő szív
vel újra elolvasni azt a kötetét, amelyet regényeinél, verseinél is
jobban szeretek. Gyönyörű már a címe is: Nyitva van az aranykapu.
A Móra Kiadó adta ki 1979-ben. A bibliográfiák verselemzések
gyűjteményeként tartják számon. A kötetke fülszövege elhárítja
ezt a megjelölést: "nem elemzés, inkább vallomás az, ahogy
(Beney Zsuzsa, maga is költő) felmutatja a szépség sokféle arcát a
költeményekben" .

Verselemzések divatjában élünk, a hajdani ínséges idők után
most inkább a bőség zavara fenyeget minket. Azzal is, hogy
nem látjuk a fától az erdőt: a sok szakavatott munka közül nem
emelkedik ki az, amit vétek volna meg nem ismernünk vagy el
felednünk. Másfelől meg az egymással is versengő szakszerűség

ben könnyen elveszhet az erdő zúgása, a versek igazi titka.
Beney Zsuzsának ebben a könyvében nem egyszerűen a "maga
is költő" irodalmár könnyűkezű, szubjektív versértelmezéseivel
találkozunk. Valóban vallomás-jellegű minden darabja, de ugyan
akkor valami megrendítő felelősségtudat is jellemzi. Anyai,
nagyanyai gond és gyöngédség hallatszik ki beló1e. Nyoma sincs
benne valamiféle leereszkedésnek, a szerző mindvégig megbe
csüli olvasóit, az emberi lét nagy titkaiba igyekszik beavatni
őket. Nem próbál a versek helyett beszélni. Bízik abban, hogy
maga megérinti a versolvasó lelkét, s az aztán saját érzései, be
nyomásai közt keres eligazodást, amikor "értő, jó kalauzra" bíz
za magát.

Beney Zsuzsa 22 magyar verset olvastat el velünk (némelykor
csak egy-egy hosszabb költemény néhány szakaszát), s miköz
ben figyelmesen segít eligazodni bennük, bevezet a költői képal
kotás titkaiba, egy kicsit még újkori történetébe is, fontos felis
merésekhez segít a ritmust, a rímet, a vers zeneiségét illetően, s
még arra is megtanít, hogy a költészet minden versolvasót sze
mélyesen szólít meg, de ugyanakkor egy összetartozó közösség
közös kincse is. Felületes olvasó a tartalomjegyzék alapján kísér
tést érezhet arra, hogy bele-beleolvasson a könyvbe, s csak
egy-két ígéretes fejezetet emeljen ki belőle. Maga a mű gondosan
felépített egész. Akár egy fél éves iskolai munka vezérfonala is
lehet. Megérdemli, hogy elejétől végigolvassuk. "A vers meg
mozgathat egy egész nemzetet -, de úgy, hogy külön-külön
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szól hozzád és hozzám, és mindannyiunkhoz másképpen. Harc
ra hív, felgyújtja képzeletünket, megvigasztal keserűségünkben

és bánatunkban, segít abban, hogy örömünket kifejezzük; de
mint titokzatos társunk, többnyire csöndben, azokban a per
cekben szól hozzánk, amikor nem a zajra, hajszára, nem a világ
felületes nyüzsgésére figyelünk. A versolvasás, a költészettel
való találkozás ideje életünk legbensőségesebb pillanatai közé
tartozik: a versekben az emberi lélek egy-egy rejtett üzenete érint
meg bennünket. A költő mintha személyesen, meghitt barátként
szólna hozzánk. Szavai a magunk szavakba még sohase foglalt,
magunk számára is ismeretlen érzéseit hívják elő". Ezeket a mon
datokat Arany János: A vigasztaló című költeményéhez fűzte a
szerző, egyúttal magának a kötetnek ezek szinte búcsúzó szavai.
Beney Zsuzsa nem arra törekszik, hogy feloldja, megmagyarázza a
versek titkait. Nem is arra, hogy körüllelkendezze őket. Ha okos
és csöndes mondatait olvassuk, beavat minket ezekbe a titkokba,

. értő, fogékony - a titkokra is fogékony - olvasóvá nevel. Költő

ként jelentős életművet hagyott ránk. De ez a kötete egyedülálló
remekmű, megérdemli, hogya kezdődő század tanuljon belőle.

Mikor tiszteletre és szeretetre méltó személyiségétőlelköszönünk,
ezt az írását érdemes legnagyobb hálával megemlegetnünk. Ked
ves Zsuzsa: "Nyitva van az aranykapu". A titoktudót, az "értő, jó
kalauzt" az atyai ház fogadja.

Búcsú Beney
Zsuzsától
Beney Zsuzsa költő volt. Olyan ember, aki minden szavát százszor
meggondolja. Nem próbál könnyedén túllenni a csenden.

Beney Zsuzsa verseivel a csendet szeIídítette.
Azt hiszem, számára a csend iszonyatos tudott lenni. Erről

hallgatott.

Olyan tényeket kellett életében elszenvednie, amelyeket egy em
ber nem tud elszenvedni. Beney Zsuzsa nem az amnézia útját vá
lasztotta. A szenvedő Istent választotta, a szenvedő Istent mint tár
sat. Vele sem lehetett könnyű: "...vadcitromfa szúrós ágazatából
magam mélyesszem körmeim alá újra és újra annak a felismerés
nek töviseit, hogy elbírhatatlan az a világ, melyben az is megszö
Iítható, aki nincs."
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