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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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Valamennyi idézet
Beney Zsuzsától

származik,

Társat választott, nem megoldást. Életét a kérdezésnek szentelte.
Valahol arról ír, azt gondolta, idővel válaszokat fog kapni kérdése
ire, de nem így történt: a kérdések állandóan vele maradtak.

Beney Zsuzsa orvosként, tanárként, tanulmányíróként és anonim
seg ítök ént hihetetlenül sokat dolgozott azért, hogy megértse a vi
lágunkat, megértse az embert. És hosszú éveken át gondolta újra
meg újra József Attilával, hogya törvény szövedéke mindig fölfes
lik valahol.

A csend szeIídítése vad ellentmondásokkal való szembenézést je
lent. Azt, amit nem lehet elmondani, mert nem lehet meghallgatni.
Vagy nem lehet elmondani, mert nem kapcsolódik sehova, mégis
van, nyugtalanító módon van. És nincs mihez kezdeni vele. Elron
gyolt részleteknek nevezte Beney Zsuzsa ezeket a dolgokat. Dol
gokat? Nem, nem a tér "három néma dimenziójában" vannak ezek
az elrongyolt részletek, nem ott vannak és nem itt, sehol sincse
nek: a között , a tükör és a tükörkép találkozásának megragadhatat
lan pont ján vannak, a találkozás vég telenül semmis pillanatában,
amikor kezdet és vég egyben van.

"A halálban nincs szeretet. De Isten, / Ha vagy, tégy csodát, hogy
ott is / Szeressek."

A szeretés nehéz szava. Nehéz, mert nehezen tud .jelenteni va
lamit.

"Keresni születtem. A tér láthatatlan / Tartóvázának csomó
pontjait. / Szeretetet?"

A szenvedés megtisztított szavai.
A napokban azt álmodtam, Beney Zsuzsa belém karol, és azt

mondja: kísérj haza engem.
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A Vigilia Kiadó új esszésorozatának
harmadik, szeptemberben megjelenő kötete:

BENEY ZSUZSA: MÖBIUS-SZALAG

A szerző válogatása esszéiből,

vallom ásaib ól. körkérdésekre adott
v álaszaib ól. amely immár

posztumusz könyvként jelenik meg.


