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A Megköszönhetetlen
Egy tanítvány emlékezése Beney Zsuzsára

U" .mindig úgy éreztem, előbb tenni kell valamit, csak azután beszélhetek
- és ez a szociális lelkiismeret mindig is erősen élt bennem ... Mindmáig
él, most már véremmé is lett, öntudatlan vágyammá: tanítani, megtartani

egy olyan összefüggésekbe ágyazott árát, mely aztán elszáll a semmibe,
és talán évtizedek múlidn dereng fel, egy-egy késői, halálom utáni

gondolatban. Fontosabb, mint sajátjaim rögzítése. U

(Benev Zsuzsa: Nincs önéletrajzom)

Nehéz feladat jutott osztályrészemül, hiszen olyan dologról kell
beszélnem, amelyről szólni a szavak útján lehetetlen. Különösen
saját szavaimmal nehéz szólnom úgy, hogy egy olyan emberre,
olyan tanárra emlékezem, akinek minden gondolata, minden mon
data mögött a végtelen bújt meg. Ha valakinek egyszer megadatott
annak csodája - vagy kegyelme inkább -, hogy e gondolatok
mögé tekintsen, amit ott látott, az nem csupán egyetlen pillanatig
tartotta fogva, hanem újra és újra visszavonja, hazavárja tekintetét.

Nehéz beszélnem azért is, mert Beney Zsuzsa halála óta éle
temben nemcsak az ő hiányát, hanem intenzív és valóságos jelen
létét is érzem. Bátrabban és egyszerűbben fogalmazva talán azt
mondhatnám: úgy érzem, Beney Zsuzsa nem halt meg.

Minden bizonnyal valamennyien magvetők vagyunk mások
életében, azoknak az embereknek az életében, akikkel sorsunk vá
gyaink és életutunk találkozásában összeforr. S ha valamennyien
magvetök vagyunk, akkor egy tanár különösképpen az.

Xák1rlX ra aM - ami szép, nehéz. Tanár és tanítvány kapcso
latának szépsége egyúttal fájdalmat is hordoz magában: kettős

fájdalmat, kettős nehézséget. A tanár, a tanító részéről annak el
fogadását, hogy mindarról a gondolatról, értékről, melyet egy
élet munkájával és szeretetével elültetett, nem tudja, megfogan-e,
és ha meg is fogan, saját szemével csak ritkán láthatja beérését,
egyrészt földi, az élet teremtette távolságok miatt, másrészt 
szomorúbb esetekben - az élet és halál, e két part közötti áthi
dalhatatlannak vélt szakadék miatt.

Van azonban a tanítványnak is egy fájdalma, szomorúsága,
melyről talán kevesebben beszélnek. Ez a szomorúság nem más,
mint a köszönetmondás lehetetlensége, az a tehetetlenség-érzés,
hogy mindaz, amit kaptunk, visszafelé, a tanár felé sohasem ad
ható. Nem adható, pedig sokszor sorsokat, életutakat, sorsunkat,
életutunkat dönti el egy ilyen találkozás, tekintetünkben tanárunk
tekintete tükröződik, és mi abba az irányba vágy juk fordítani ar
cunk, amelybe az ő arca nézett. Bizonyos vagyok abban, hogy
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Beney Zsuzsa munkája, magvetése sokunk életében olyan ajándék
volt, melyet nem tudunk úgy megköszönni, ahogyan szeretnénk.

Ezért most iránta való hálából és szeretetből szeretnék szólni
néhány szót arról, hogy milyen volt tanárként látni 6t a tanít
vány szemével, hogy milyen érzés volt Beney Zsuzsa tanítvá
nyának lenni. Arról mesélnék, milyen volt az a világ, ahová so
hasem vitte be gondjait, élete nehézségeit, de ahová mindig
bevitte az ezen szenvedésekből született értékeket - ajándék
ként, örök útravalóként számunkra.

Ha emlékezem, legelőször képek és szavakba még nem önthe
tő érzések, benyomások fogalmazódnak meg bennem. Minde
nekelőtt az, hogy szép volt, nemcsak az élmény, amit teremtett,
hanem 6 maga volt szép. Jó érzés volt a közelében lenni. Jelen
léte egyszerre volt a bölcsességnek és az alázatosságnak a köze
ge, az alázatosságé, hiszen sokan nem is tudtuk, hogy mind a
szépirodalom világában, mind pedig az orvosi munka területén
milyen értékes életút áll mögötte. Oráin mindvégig irodalomról
volt szó, az irodalom nyelve és "az irodalom lelke, a költészet"
jelölte ki azt a teret és világot, amelyben szemináriumain otthon
ra találtunk - arról azonban, hogy ő maga ennek a világnak
nemcsak csodálója, hanem teremtője is volt, sohasem beszélt.

Hihetetlen kíváncsiság élt benne, őszinte kíváncsiság és őszin

te érdeklődés valamennyiünk iránt, válogatás nélkül. Élő érdek
lődés, amelyben valóban azt éreztük, hogya mi gondolataink
fontosabbak számára, mint "sajátjai rögzítése". Írásainkat olyan
figyelemmel olvasta, javította, mintha az volna az egyetlen dol
gozat az egész világon, és neki nem volna más feladata, mint
hogy bennünket útbaigazítson. Amilyen őszintén érdeklődött,

olyan őszintén mosolygott is ránk, úgy figyelmeztetve hibáinkra,
hogy az ember nem leszidva érezte magát, hanem hibája ellené
re is megsimogatva, és e bánásmód által képessé válva arra,
hogy fejlődni tudjon. A teljes odafordulás volt felénk, bármikor
hívhattuk telefonon otthonában, és leveleinkre olyan gyorsan és
figyelmesen válaszolt, mint a legjobb barát.

Tudtuk, hogy beteg, de nem tudtuk, mennyire, nem tudtuk,
hogy az utolsó években szívének gyakorlatilag csak egyharmada
működött már. Betegségével kapcsolatban csak sejtéseink voltak.

Szemináriumaink barátságos légkörben folytak, legtöbbször
csak néhányan voltunk egy kis teremben, mely nem is tanterem
volt, hanem egy tanszéki szoba. Minden alkalommal volt nála
egy pohár, melyből teát ivott, ez a teáspohár szinte annyira ál
landó kísérője lett, mint érdeklődése. Egyszer azonban egy órát
megszakított, és arra kért bennünket, ne haragudjunk rá, de egy
pillanatra ki kell mennie a teremből. Tudtuk, hogy nem mehet
teáért, mert pohara ott állt az asztalon. Nem mertünk utána
menni. Nem gyávaságból, hanem tiszteletből, mert úgy éreztük,
egyedül szeretne maradni. Mikor egy tanár kimegy a teremből,
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a tanítványok általában örülnek, beszélgetnek, felszabadulnak.
Mi akkor nem örültünk, nem beszélgettünk és a legkevésbé sem
szabadultunk fel. Néma csendben vártuk, mi történik. Istennek
hála, Beney Zsuzsa visszajött. Ekkor mondta el nekünk, hogy or
vosai valójában évek óta tiltják a tanítástól.

A másik emlék, ami arról üzen, hogy mekkora áldozatot ho
zott értünk, és milyen nagy szeretettel tanított bennünket, annak
emléke, ahogy minden év végén elbúcsúzott tőlünk. Nem úgy,
mint más tanár, hanem úgy, mint aki utoljára búcsúzik. Sohasem
tudta, hogy jöhet-e még hozzánk, és legtöbbször azt mondta, va
lószínűleg nem jön már jövőre. Mi ekkor arra gondoltunk, hogy
esetleg egészségi állapota nem fogja már ezt megengedni neki.
Ma már tudom, hogy ő nem erre, hanem a halálra gondolt. És
mégis, minden orvosi tiltás ellenére, Beney Zsuzsa, az orvos és
tanár egészen haláláig tanított.

Az utolsó félévben, mikor már nem volt ereje két szemináriu
mot tartani, az egyik órát saját otthonában tartotta. Ezek a szemi
náriumok nem hivatalos alkalmak voltak, hanem a vendéglátás
szerétet-légkörében zajlott beszélgetések. Beney Zsuzsa mosolyog
va, szépen felöltözve, mintha ünnep volna, úgy várt bennünket.

Halála előtt egy-két héttel beszéltem vele telefonon utoljára.
Éreztem a hangján, hogy nagyon gyenge, hogy minden mozdu
lat áldozathozatalt követel tőle. Érdeklődtem utána, de csak na
gyon keveset beszélt saját állapotáról, s mikor el szerettem volna
köszönni tőle, hogy pihenni engedjem, helyette engem mesélte
tett, azt kérdezte, én hogy vagyok. Biztos vagyok benne, hogy
mással is hasonlóképpen cselekedett volna. Mert meggyőződé

sem, hogy Beney Zsuzsát a szeretet tartotta életben.

***
Hat féléven keresztül jártam óráira, hét szemináriumán vetettem
papírra szavait. Az alábbi gondolatokat egyik búcsúóráján osztot
ta meg velünk, 2004 tavaszán.

" ...Fiatal koromban mindig úgy hittem, hogy ahogy majd múlnak
felettem az évek, válaszokat fogok kapni kérdéseimre, melyekre akkor
még nem tudtam a feleletet. Az évek elmúltak, életem legnagyobb része
már hátam mögé került, de a válaszok nem érkeztek meg, és most már
tudom, hogy megérkezni életemben soha nem is fognak. Mert a legna
gyobb kérdésekre nem a válaszadásban, hanem az újra és újra felmerü
lő kérdésekben rejlik a felelet.

A műalkotás lényege is az, hogy kérdéseket támaszt, és nem az,
hogy feleleteket ad. Így gondolom ezt a versek esetében is, hiszen az
irodalom lelke mégiscsak a költészet. Úgy érzem, egy vers értelmezése
sohasem végleges, egy verssel kapcsolatban csak véleménye lehet az em
bernek - igaza soha.

A mai művészi erkölcs nem szólhat másról, mint arról, hogy részt
kell vennünk az emberiség életében, együtt kell szenvednünk az embe-
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riséggel. Úgy érzem, empatikus készség nélkül nem lehet művésznek

lenni. Ha valaki nyitott lélekkel befogadja a múlt történéseit, ha beleéli
magát a Másik szenvedésébe, visszavonhatatlanul maga is szenvedni
fog - e befogadott szenvedés közben azonban emberebb emberré válik.

A költő számára nem lehet közömbös, hogy mit tud tenni ma a
nyelv. A huszadik század embertelen kínzásai és szenvedései azt a lét
tapasztalatot fogalmazták meg az emberekben, hogya nyelv már nem
alkalmas arra, hogy kifejezze, ami történt. Ez a tapasztalat annyira új
volt, hogy a nyelv nem engedelmeskedett többé neki. Versenyfutás sziile
tett az egyre kevésbé valóságos szó és az egyre némább valóság között.

Az emberiség tehát odáig jutott, hogy nyelve elégtelenné vált szá
mára. Mi következik most? Hazugságok? Úgy érzem, egyedül az Én-Te
viszony nyelve gyógyíthatja meg ezt az óriási, gyógyíthatatlan törést.

Nem tudok elképzelni mást a mai társadalom megváltásaként, mint
az Én-Te viszony esztétikáját: a kiiliésze! pedig nem más, mint ennek a
kapcsolatnak és viszonynak intenzív megélése, az Én-Te viszonyok ki
csiben történő gyógyulása. A költészet képes megteremteni azt a nyel
vet, amelyben mindig jelen lesz az, akit megszólít. A társadalmi nyelv
egyre kevésbé képes erre.

Hát ennyi. Egy élet is kevés ahhoz, hogy ezt végiggondolják.. ."

Feloldhatatlan kérdezés
(Leo Brower: Preludes - Beney Zsuzsa: Möbius-szalag)

A zenei élmény szépségét, hatását a domináns és a tonika, azaz a
hangok disszonáns együttállásának, valamint e diszharmonikus
együttállás feloldásának váltakozása adja. Egy zenei műalkotás

vagy e műalkotáson belül egy-egy zenei motívum akkor ér véget,
ha a disszonáns dominánst az ezt feloldó harmonikus tonika követi.

Leo Brower Preludes-jében azonban egy másfajta, különleges
zenei nyelvvel találkozunk. Ebben a dallamviIágban a hangok
diszharmonikus találkozása hívja, szólítja e disszonancia feloldá
sát, és ez a feloldás meg is érkezik, de másképpen, miként vár
nánk. Brower darabjában ugyanis valamennyi tonika, valamennyi
oldásként érkező harmónia már egy újabb, diszharmonikus ele
met rejt magában, melyre azonban ismét egy olyan feloldás vála
szol, ami egyúttal a következő disszonanciát is méhében hordja.

A dallamok, a hangzatok a végtelenbe gyűrűznek, a feltett
kérdésekre érkező válaszok újabb kérdéseket hoznak elénk, egy
ismeretlen örvényt, bejárhatatlan spirált teremtve, melyben a dal
lammal együtt mi is "emelkedő szárnnyal zuhanunk" . Brower ze
néje utazás e Möbíus-szalagon, ahol a kint és a bent fogalma
megsemmisül, megkülönböztetésük lehetetlenné, és talán szük
ségtelenné is válik.

Leo Brower zenéjét hallgatva és Beney Zsuzsa esszégyűjtemé

nyét olvasva a megismerhetetlen erdejében járunk: mindig más
ban, és mégis mindig ugyanabban az erdőben.
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