
SZÉNÁSI ZOLTÁN

1975-ben született Jász
berényben. A PPKE BTK
magyar-történelem szakán
végzett, majd azELTE BTK
doktorandusza volt. Jelen
leg az MTA Irodalomtudo
mányi Intézetének tudomá
nyos segédmunkatársa.
Legutóbbi írását 2009. 1.
számunkban közöltük.

1Menyhért Anna: Távol
tartva. Élet ésIrodalom,

2008. július 4.,27.

Tükör által
Vázlat Beney Zsuzsa költészetéről

Most tó vagyok. Egynő hajol fölém.
Mélyemen keresi, ki is valóban.
(Sylvia Plath: Tükör)

Mindenkikét műre gondolt;
senkinek sejutott eszébe, hogya könyv
ésa labirintus egy és ugyanaz.
(Jorge Luis Borges: Elágazó ösvények kertje)

Beney Zsuzsa Összegyűjtöttverseinek 2008-as kiadása nemcsak a két
évvel korábban végleg lezárult életmű mélyebb áttekintésére ad le
hetőséget, hanem - az elóbbivel szoros összefüggésben - az életmű

kanonizációjának is fontos állomását jelenti. Ennek a kanonizációs
folyamatnak az alakulása ma még ugyan megjósolhatatlan, annyit
azonban már most megállapíthatunk, hogy Beney Zsuzsa azzal
együtt tudott jelentősköltészetet létrehozni, hogy verseinek összetett
metaforikus nyelvezete és metafizikus látásmódja komoly kihívás elé
állítja mai olvasóját. Ennek a befogadói tapasztalatnak, mely a jövő

beni kanonizáció sikerességét is meghatározhatja. már a gyűjtemé

nyes kötet első recenzensei is hangot adtak. Menyhért Anna például
a következő mondattokkal zárja írását: "Beney Zsuzsa költészete,
elutasítva azokat abevált énvédő,fájdalmat és félelmet legyőzőme
chanizmusokat, amelyeknek segítségével az emberek agyászidő

leteltével újra az élettel kezdenek foglalkozni, végső soron a gyász
köztes, magasztos állapotává avatja az egész életet. Paradox módon
a nincs a kapaszkodó, a nincs, amit nem lehet mássá tenni, nem lehet
megírni, csak a feladat lehetetlenségét újra és újra felismerni. Ez azon
ban egy önmagába záródó költői világot hoz létre, olyan világot,
amely az olvasót is távol tartja magától."} A döntő kérdés tehát az,
hogy ennek a magyar gondolati költészet összefüggésében is rop
pantul elvont, intellektuális problematikával telített lírának lesz-e
olyan olvasata, mely - esetleg túlmutatva a költészettörténet hatá
rain - a mai olvasó számára is fel tudja nyitni ezt a (látszólag) zárt
költőiuniverzumot.

(Az életműlíratörténeti kontextusa) Beney Zsuzsa első komoly kritikai
visszhangot és - tegyük hozzá - elismerést kiváltó jelentkezése az
1969-es Költók egymás közt című antológiában való szereplése volt.
Költészetét a kötetben Weöres Sándor méltatta, aki a magyar "líriko
tragikusokkal" (Vörösmartyval, Ányos Pállal, Dayka Cáborral) és a
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2INeöres Sándor: Beney
Zsuzsa lírája. In: Költők
egymás közt. Szépiro

dalmi Könyvkiadó.
Budapest. 1969.39.

3Pór Péter: Azelképzel
hetetlen képmás. Beney

Zsuzsa: Senap, se éj.
Vigilia, 2005. január. 68.

4Ezzel kapcsolatban lásd
Mártonffy Marcell: "...és
meghomályosodnak az

ablakon kinézők ..."
Beney Zsuzsa szavairól,

csendjéről. Kalligram,
1998/1-2.101-108.

korábbi századok elfeledett költőnőivel rokonította. de hozzátette:
"Lehet, hogy hiába keressük elődeit;megdöbbentőköltészet Beney
Zsuzsáé.'? Ha ennek ellenére mégis meg akarjuk határozni azt a ha
gyománytörténetet, amelynek részeként Beney költészete olvasható,
akkor mindenekelőttJózsef Attila, Pilinszky, Nemes Nagy Ágnes és
éppen Weöres Sándor költészetét emelhetnénk ki, hozzátéve, hogy
lírája több évezredes szöveghagyományból építkezik, az ókori görög
mítoszoktól (például az Orpheus és Eurydiké téma különbözővari
ációi) és a Bibliától a középkori himnuszköltészeten át (például első
kötetének Mária-siralmakat idéző darabjai) a misztikus irodalomig.

Az életmű egyik legmélyebb értelmezője, az Összegyűjtött versek
köteteinek előszavait író Pór Péter egy korábbi kritikájában Beney
Zsuzsa költészetének genezisét Weöres Sándor és Nagy László, va
lamint Radnóti Miklós és József Attila képi-metaforikus líranyelvé
nek kontextusában határozza meg. A hetvenes évektó1 átalakuló köl
tői beszédmód összefüggésében Beney Iírájának helyi értéke Pór
szerint megváltozott: "A rákövetkező évtizedek során azonban az íz
lésközeg e tekintetben tökéletesen megváltozott, az uralkodó esz
mény, amelyet Tandori és Petri, a korábbi nemzedékbó1 pedig min
denekelőttVas István nevével, és megintcsak József Attila, de egy
másként olvasott József Attila nevével jelezhetnénk. a költői szöveget
a megszólalás valamilyenfajta áttételes gesztusával határozza meg.
C..) Ettó1 az általános tendenciától nagyon eltérően,Beney Zsuzsa
sehol és soha nem tematizálja saját lírai megszólalását kétellyel és
még kevésbé iróniával, hanem mindíg, minden korszakában bízik
benne és C,.)megszállottan követi; életműve ihletésének. azt hiszem,
ez a nem is nagyon rejtett alapmondata."! Eszerint tehát Beney
Zsuzsa lírája a második világháború utáni modem költészet jegyében
született, de amíg a vele nagyjából egy időben induló nemzedéktár
sai, mindenekelőtt a Pór Péter által is említett Tandori és Petri, vagy
Oravecz Imre Iírája a posztmodern jegyében bontakozott ki, addig
a Beney-líra késöbb is a kezdetekkor saját egyéniségére átformált, a
lélek mélyrétegeit feltámi kívánó, alapvetőenvallomásos hangnem
ben megszólaló késő modem poétika szerint íródott. Sőt, ha elfo
gadjuk Pór elemzését a nyelvbe vetett bizalom megőrzéséről,akkor
akár a modem előttiköltészet- és gondolkodástörténeti távlatokat is
megsejthetünk Beney Zsuzsa költészete mögött. Lírájának sajátos ar
chaizmusát nem a szövegek jelentős részére jellemző biblikus és
görög mitológiai intertextusok, vagy a modem líra történetének foly
tonosságába beíródó "istenes" versek adják, hanem egyrészt azok az
"elemi" szóképek, melyek az antik filozófiából ismert világalkotó
princípiumok (Beneynélleggyakrabban a víz) képzetkörébe vonha
tók, másrészt pedig az a költészetfelfogás, mely a költői szó miben
létét a Genezis tükrében gondolja el (például a 5z6éscsend között kötet
metapoetikus prózaverseiben').

*
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5Weöres Sándor: Beney
Zsuzsa lírája, i. m. 39.

6Dérczy Péter: Acsend
képei. Élet ésIrodalom,

2004. szeptember 3.,22.

7Két példa: .A kötet leg
szebb értékei közül iski·
emelkedik Beney Zsuzsa

érett, tiszta hangja. Versei
úgy épülnek azértelem

rendje szerint, hogy meg
őrzik azélmény tovább

már alig növelhető izzá
sát." (Görömbei András:

Költők egymás közt. Iroda
lomtörténet, 1970/3.742.)
.A kialakult költői egyéni

ségek közül- úgy hiszem
- Beney Zsuzsa mutalja

fel a legérvényesebb költé
szetet." (Pomogáts Béla:

Költők egymás közt. Alföld,
1970. április, 127.)

BA valóságos jelen eset
ben életrajzilag hiteleset
jelent. Aművek mögötti
életrajzi momentumok

ismertek azantológia ki
sérőszövegböl ("Világéle
temben sokgyerekes. kis
polgári mintára szervezett,
debelülről aszabadság és
bizalom lélegzetével áljárt

családról ábrándoztam.
Egyetlen fiam huszonkét

hónapos korában halt
meg; fé~em egy éwelké

sőbb." (Költők egymás
közt, i.m. 65.), illetve a kő

tőnővel készült későbbi
beszélgetésekböl.

(A Beney-líra alapkaraktere) Weöres Sándor szerint "[a] magyar költé
szet még aligha produkált szubtilisabbat, szellemibbet, mint Beney
Zsuzsa lírája. Versei annyira éterikusak, hogy eleinte alig érzékeljük
a témáikat, csak többszöri elolvasás után bontakoznak ki. Anyagta
lannak hatnak, átlátszó fényfátyolnak, pedig nagyon is keményen
megmunkált matéria rejlik bennük:" Ugyanezekkel amondatokkal
kezdi a 2004-ben megjelent Télcímű kötet kritikáját Dérczy Péter is,
és hozzáteszi: "Weöres kivételesen pontosan látta az akkor induló
Beney költészetét, sőt mi több, a lényeget illetően előre látta annak
alakulását, pontosabban: annak minden árnyalatnyi módosulása el
lenére is változatlanságát/" Beney költészetének alapkaraktere tehát
már az induláskor kész volt, s ez különösen élesen megmutatkozott
az antológia kontextusában," ahol pedig többek között Petri György,
Oravecz Imre, Pardi Anna és Takács Zsuzsa versei is megjelentek.

Mik ennek az életműnek a fő karakterjegyei? Költészetének több
szörösen rétegzett metaforikus nyelvezete, melynek szóképei a ha
gyományos költői képek (éjszaka, hajnal, tél, fa, tükör, tó(tükör), hó,
utolsó versciklusában a por) használatára épülnek, de úgy, hogy köz
ben a képi szint és a végső metafizikai-ontológiai referencia között
végtelen sűrű jelentéstérbe íródnak be; a hiányzó, a jelen nem lévő,

nem létező (halott) másikat (vagy a Másikat) megszólító aposzt
rofikus beszédmód, és a másiktól való távolságot áthidaini akaró
emlékezés; a versek hangulatát leginkább jellemző, valóságos" fáj
dalomból és gyászból fakadó tragikum; valamint a nagy ciklus
kompozíciókban kiteljesedő formaigény és -keresés a kezdetektől

az utolsó versekig jellemzi Beney Zsuzsa költészetét.
Ezzel együtt Beney lírája mégsem egyhangú, noha útkeresései,

költői kísérletezései során látszólag mindvégig hű marad a kezde
tekkor kiformált líranyelvhez, szubjektumfelfogáshoz és világvi
szonyhoz. Aciklusról ciklusra íródó életmű finom hangsúlyeltoló
dásai, formavariációi azonban végül szokatlanul elvont költői

megszólaláshoz vezettek, mely azt igazolja, hogy - válaszolva Weö
res Sándor kérdésére? - Beney lírája nemhogy nem szállt alább a
pályakezdés éterikus magasságából, hanem az őt eredendően fog
lalkoztató ontológiai kérdésfeltevés elmélyülésének az irányába ha
ladt tovább. Emellett a különböző nyelvi szinteken (a motívumis
métléstőla korábbi ciklusok újraközléséig) megvalósuló ismétlések,
újraírások az életmű sajátos egységességéhez vezettek. Másrészt vi
szont az ugyanabban a versformában, hangnemben és motívum
hálóban keletkezőciklusok (s végső soron az egész életmű) különös
feszültségét is adják a végletekig fokozott (önlismétlések, melyek lí
ráját folyamatosan a kimondhatatlan (fájdalom, lét, lényeg, Isten)
kimondásának revelációja és az önmagát teljesen kiüresítő nyelv ku
darca közötti senkiföldjére helyezik.
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9"Lehetetlen megjósolni,
hogy ajövőben mit várha

tunk Beney Zsuzsától.
Talán majd alacsonyabb

raereszkedik közénk?"
(Weöres Sándor:

Beney Zsuzsa lírája,
i. m. 39.)

lDLengyel Péter: Beszél
getés fiatal írókkal. Beney
Zsuzsa. Élet ésIrodalom,

1972. március 25., 7.

"Menyhért Anna:
Távol tartva, i. m. 27.

12Beney Zsuzsa:
Pilinszky paradoxonai.

Műhely, 1995/4.44.

(Én és Te) Beney Zsuzsa költészetének alapvető (nemllétélménye a
halál. Pályájának tematikus íve az első kötet verseiben megszólaló,
s később különféle formában újraírt, a másik vagy a mások (pél
dául a holocausttal foglalkozó versek) halálát feldolgozni akaró
gyásztól az utolsó kötetben megírt "saját halál"-élményéig húzható
meg. Az az aposztrofikus retorizáltság, mely az életműnek jelentős

részét kitevőversekben megfigyelhető,nemcsak a megszólított má
sikkal szemben a művek nyelvi terében megteremtődőén önazo
nosságát meghatározó poétikai mozzanat, hanem arra a filozófiai
összefüggésre is rávilágít, mely a Beney-líra befogadása szempont
jából egyáltalán nem tekinthető lényegtelennek. 1972-ben első kö
tetének megjelenésekor az Élet és Irodalomban megjelent a költő

nővel egy rövid interjú.'? A beszélgetőtárs, Lengyel Péter, többek
között rákérdezetett a Beney számára fontos könyvekre is, amire a
válasz József Attila 1940-ben a Cserépfalvinál kiadott kötete, s Mar
tin Buber könyve volt. József Attila hatásának bizonyítása ehelyütt
talán nem szorul részletesebb magyarázatra, annál inkább figye
lemre méltó Buber említése.

Beney Zsuzsa költészete ugyanis, mintha sajátos inverze lenne an
nak a buberi perszonálfílozófiának, mely a szubjektum világban-létét
a másikhoz fűződő kapcsolat szemszögébőlhatározza meg. Az az
Én-Te viszony, mely Bubemél is a kiindulási pontot jelenti, Beney köl
tészetében azáltal határoz meg egy másfajta szituációt, hogy a lírai én
által megszólított másik halott, tehát olyan nem-létezővalakíként al
kotódik meg a versekben, akinek válaszképtelensége, csendje eleve
meghatározza a versszubjetum önértelmezésének horizontját, és a lí
rai monológok megszólalásai számára a jelenvalólét immanens vilá
gán túlnyúló metafizika távlatát nyitja meg ("Életünk egyetlen értel
me, hogy / Megszüljük a halált. Fordított létezés." E/rongyolt részletek).
A versek lírai énje csak addig és annyira van, ameddig és amennyire
emlékezni képes. Saját létezése annak függvénye, hogy meg tudja-e
szólítani a másik nem-létének tükrében felnyíló létet. Epp ezért is lé
nyeges Menyhért Anna megállapítása, miszerint a Beney-versek lírai
énjének szítuáltsága a gyász, a halál és a hétköznapi élet, a múlt és a
jelen határán elhelyezhető"között-állapot" .JI Ennek a köztes létálla
pornak a nyelvi kifejeződéseia Beney-szövegekben gyakran előfor

duló paradoxonok, melyek hétköznapi logikát, az értelemadás meg
szokott mechanizmusait megtörő beszéde nem(csak) a megtapasz
talható világ mögött rejtőző, de a paradoxonok által kimondható
igazságba való elmélyedést szolgálják, hanem a világ abszurditásának
és az időből kizökkent létezésnek az autentikus megnyilvánulásaivá
is válnak. "A paradoxon nem folyamatosságában éli, hanem mintegy
megelőzi,s ezzel elvágja, érvényteleníti az időt. A megértés folyama
tát nem kibontja, hanem eltorlaszolja, megállítja. Egymásra égeti a
meglátást és a megértést úgy, hogy azok nem követhetik a logika
sorrendjében egymást, hanem megszenvedett képként rögzülnek"
- írja Beney Zsuzsa Pilinszky paradoxonjaíról írt tanulmányában."
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13Martin Buber: Én ésTe.
(Ford. Bíró DánieL)
Európa, Budapest,

1991,89.

14Beney Zsuzsa: Kimond
ható-e, ami láthatatlan?

ln uö.: Möbius-sza/ag.
Vigilia, Budapest,

2006,98.

"Beney Zsuzsa: Mit
jelent számomra

lsten fogalma? ln uö.:
Möbius-sza/ag, i. m. 107.

16Az arc mezítelensége.
Emmanuel Lévinasszal

beszélget Philippe Nemo.
(Ford. Mártonffy MarcelL)

Műhely, 1994/1. 4.

"l.évinas "ateizmus" fo
galma mást jelent, mint

amit ezen általában érteni
szoktunk. Azateizmus

értelmezése nála abibliai
teremtéstörténetből vezet
hető le, abból amozzanat
ból, ahogy aTeremtő ésa

teremtett elkülönül egy
mástól: ,Akár ateizmusnak
isnevezhetjük azt azoly

annyira teljes elkülönülést,
hogy azelkülönült lét

egyedül marad a létezés
ben ésnem részesül a

Létből, amelytől elkülönül,
jóllehet képes alkalomad

tán ahitrévén a Léthez
kacsolódni." Lévinas ezzel
tehát nemcsak amodern-

ség gondolkodástörténeté
nek a keretein lépett túl,
hanem ahagyományos
vallásról, hitről való gon-

dolkodás számára isúj

Az előbb említett között-állapot Beney Zsuzsa költői világának
egyik kulcsfogalma. Ebből érthető meg a többi között a transzcen
denshez való viszonya is. A transzcendens lét lehetősége Bubernél is
az Én-Te viszonyból vezetődik le, mivel a "viszonyok vonalainak
meghosszabbításai az örök Te-ben metszik egymást"." Csakhogy ha
az evilági másik a lírai én számára csak mint nem-létezőszólítható
meg, akkor ennek a viszonynak a meghosszabbítása is egy nem-lé
tező Másik felé mutat: ,,(. ..) becsukódva, kitárva / szenvedéseink la
birintusába / záródsz: csak nemlétedben létezel" (Versek a labirintus
ból). Isten létének-nemlétének megragadhatósága, elbeszélhetősége
Beney Zsuzsa életművébenazáltal lesz központi problematikává,
hogy ezen a ponton válik leginkább radikalizálhatóvá a metafizika és
a nyelv, azaz a lét kimondhatóságának kérdése. A nagyon mélyen a
zsidó (vagy általában biblikus) tradícióban gyökerezőmegszólítható,
de kimondhatatlan Isten képzetét esszéiben a következőképpen ér
telmezi: "Nyelvben kifejezhetetlen, de létezésének közege a nyelv, a
tudat - ebben van; a teremtés aktusában létezik vagy léteztet - fel
tételes módban.?" Másik írásában Istenró1 mint önmaga metaforájá
ról beszél: "Talán akkor közelítem meg leginkább a számomra létező

Isten-fogalmat, vagy Isten-képzetet, ha Istent saját metaforájaként
határozom meg."IS

Ezen a ponton viszont Beney túl is lép Buber filozófiáján, s transz
cendencia-fogalma Lévinas felé közelít, a francia filozófus ugyanis
egy alkalommal azt mondtar .A »transzcendencia« fogalma éppen
azt jelöli, hogy Isten és a lét nem gondolható el együtt."16A Beney
életműben megjelenő metafizika véleményem szerint nem áll mesz
sze attól alévinasi elgondolástól, mely szerint a metafizikai vágy
mindig az abszolút más felé irányul. A Másik létében (Lévinas sze
rint az arcban) felnyíló. s az Én által uralhatatlan és (épp ezáltal) az
Én önazonosságát is meghatározó Végtelen a transzcendencia meg
jelenési módja. Sem Lévinas, sem Beney nem antropomorfizálja ezt
a transzcendencia-tapasztalatot, ugyanis egyikük számára sem a hit
kérdéseként merül fel ez a problematika, hanem egy olyan - Lévinas
szavaival- "metafizikai ateizmusként",17 mely nem a modernségben
számtalan formában tételeződő istennélküliséget jelent, hanem egy
olyan gondolkodói magatartást, amelynek révén az abszolút Mástól
elkülönült gondolkodó saját létét a Másik felől képes elgondolni. Az
énteremtődés tehát az Én és a Másik közötti térben történik, s ez az
Én önmagába záródó létezésébó1 való kilépés képezi a Beney-művek
transzcendens távlatát. ,,[Al transzcendencia lényege - írja egyik
tanulmányában Beney Zsuzsa - a folytonos átmenetiség, lebegés a
kimondhatatlan és ennek kimondása között, a kimondás végtelen
rejtélyessége, mely mindig rést nyit, mindig bepillantást enged a lát
hatóból a láthatatlanba, a látható körülírtságából, behatároltságából
a láthatatlan hatértalanságába.?"

Ez a közöttiség-tapasztalatbóllevezetett transzcendencia-foga
lom nemcsak a létezők létalapja lesz, hanem a költői nyelv nem
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perspektívát nyitott: "De a
mítoszoktól megtiszlított

hit, amonoteista hitmaga
isfeltételezi ametafizikai

ateizmust." (Emmanuel
Lévinas: Teljesség ésvég
telen. Tanulmánya külsö
ről. Ford. Tamay László.

Jelenkor Kiadó, Pécs,
1999,41. és 58.)

18Beney Zsuzsa: Aköztes
ésa beteljesedett.

Weöres Sándor:
Téli reggel. Vigilia, 200J

november, 835.

egyetlen, de mindenképpen végső referenciája is: "És csak e van és
nincs között feszülő ív / tartotta a létezők millióit. / Csak ez volt a
valóság, mi a jelek / jelképe lett" (Csillog, de eltűnik). Nyelv és va
lóság viszonya, melyben a transzcendencia egyrészt mint a létezők

létalapja és így a megismerés igazi tétje (a létezők által jelképezett
lét), másrészt mint a "jelek jelképévé" váló valóság tételeződik,az
által, hogy egyszerre állítja és tagadja a hagyományos metafizika ér
vényességét, a létról való beszéd számára is új nyelvet teremt. A min
denség, a létteljesség vagy ennek "tükörképe", a semmi megragadása
mintha azáltal lenne megvalósítható, hogy Beney költészete egy
szerre állít és tagad is mindent, ezzel eljutva a költői világteremtés
Oehetetlenségének) végső pontjáig. Az életmű egy adott pillanat
ban eljut a korábban beszélt költői nyelv visszavonásáig is: "A hai
kuk, a jelképek, a képek / kora lejárt. Jelképesebb a lét / a gondo
latnál és a látomásnál" (Utols6 szerelem). Ez azonban csak az egyik
lehetséges konklúzió, ezzel szemben áll a még majd' két évtizedig
továbbíródó költészet, a létről való költői beszéd lehetőségeitku
tató líra újabb és újabb stációival.

*
(Tükör és labirintus) Noha Beney Zsuzsa a kezdetektól fogva roppant
elvont, "éterikus" költészetet alkotott, mégis a metafizikailag reflek
tált világtapasztalat fokozatosan mélyült ellírájában. Első kötetének
versei mögött még ott munkál a remény, hogy műveineknyelvileg
megalkotott imaginárius világában otthonra találhat az, aki a gyász
által kizökkent a hétköznapi életből, s a másik elmúlásán keresztül a
halállal, a megsemmisüléssel, a semmivel folytat párbeszédet: "Oda
fent csillag az égen / idelent örökre árva maradsz. / Tested szétszórta
a tenger / felitta a lelked a nap. / A csontom, a testem, a lelkem, / az
életem élete vagy." A fentnek és a lentnek ez a tágassága az évek során
az "üveg és a foncsor közötti réssé" szűkül: "Itt élünk az anyag és a
tükör / között a virtuális levegőben, / keskeny résben, mi mind,
megfoghatatlan / tükörképek, csak csíkban létezők" (És lett). Ezért
válik a Beney-líra központi metaforájává a tükör s ennek alakválto
zata a tó víztükre, mely nemcsak a "kétdimenziós" létezés "kiterjedés
nélküli terét" jelöli, hanem egyike lesz az életmű motívumismétlé
sek révén összetett jelentésréteget képező trópusainak. A (költői) lé
tezés és a másikra való emlékezés valóságos helye a lélek, ez a tükör
metafora elsődleges jelentése. Ebból a fókuszpontból terjeszthetőki
a szókép jelentése a két dimenzió irányába: egyrészt a lélek belső tör
ténéseit, a valóságot kifejezni akaró nyelv ("szavak tükre" Versek a
labirintusb6l), másrészt a gondolkodás centrumát képező lételméleti
kérdés: lét és nemlét egymást tükrözése felé ("Derengés mely áttűnik

a sötéten / mint a lét a nemléten átdereng" Kétparton). A második sz6
című kötet A t6című versének kérdése ("kimondható-e ami láthatat
lan?") mindkét irányban érvényes, válaszra vár. Ennek a kétirányú
ságnak a látványszerű, szimbolikus megjelenítése a Sz6éscsend között
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19"A lélek labirintusáról
szólnak eversek, talán

nem ismás eza labirin-
tus, mint a tudat fényének

itt-ott fellobbanása - e
fény útjának zegzugai a

kormos sötétben, a lélek
kereső útja, hogy kitalál
jon a napvilágra; a lélek

elmerülése a kormos sö-
tétben, önmagában, hogy

kineszakadjon saját
anyagából." (Beney

Zsuzsa: Labírintusbólla
bírintusba. Holmi, 1993.

március, 429.)

2DMártonffy Marcell:
i. m.103.

21Mártonffy Marcell:
i. m.104.

első részében leírt vízben tükröződő,"kétfelé növő, lombjavesztő fa".
Ez a Vers és próza között címet viselő fejezet már címadásában is ars
poeticus olvasatot sugall, a szöveg ezáltal Beney saját életművét ér
telmező, elvont önkommentárként is olvasható. A tükrözés azonban
nemcsak a művek szemantikai terében bír jelentéssel, az először

1990-ben a Tűz!öldi táj című kötetben publikált Orpheus és Eurydiké
ciklusban a 3-2-2-3 soros strófákból felépülő versforma vizuálissá
is teszi ezt az alakzatot, ahol az első két versszak Orpheus, míg a má
sodik kettő Eurydiké szavai. A szabályosan építkező cikluskompo
zíció azonban a mű végén, azon a ponton, amikor a két szerelmes
végleg elveszíti egymást, s az Alvilágból való visszatérés kudarcot
vall, felbomlik.

Hasonlóan összetett jelentésadásra ad lehetőségetaz 1992-eskötet
központi, címadó trópusa, a labirintus is. Az általában a világ szim
bólumaként értett labirintus, mely egyben kifejezi az ember világban
való eltévedésének egzisztenciális élményét is, Beneynél más di
menzióba kerül, amennyiben a művek világa nem a külső, énen kí
vüli valóság, hanem a lélek belső világa.'? A cikluson belül azonban
a "labirintus" nem minden esetben a lélek metaforájaként értel
mezhető, előfordulaz időre ("És labirintus-hegyei a földnek / a múlt
s jövő völgyei közt merednek / A kétféle idő sohasem találkozik")
és a halálra ("halálunk olyan titok, mely meg nem fejthető.")vonat
koztatva, de a lélek mellett leggyakrabban az Istennel kapcsolatban
fordul elő (például: "Labirintusod kamrájába zárva / vagy rejtezve
létezel Istenem."; "De Istenem, Te ez vagy: labirintja magadnak").
A léleknek és az Istennek ez a labirintus-metaforán keresztül való
összekapcsolása a ciklust a misztikus irodalom szöveghagyománya
felól teheti olvashatóvá, csakhogy a szöveg misztikához való viszo
nya jóval bonyolultabb, s lényegében ugyanaz elmondható a Versek
a labirintusból kapcsán is, mint az egy évvel később publikált Szó és
csend közöttről: ,,[A] misztika spontán befogadói válasz (... ) dacára
is csupán megszorításokkal tekinthető olyan értelmezőösszefüg
gésnek, amelybe a Szó ésa csend között prózája beillenék (. .. )."20

A két szöveg szoros összefüggését nemcsak a keletkezések kö
zeli időpontja igazolhatja, hanem az a befogadói tapasztalat is, mely
az utóbbi ciklus szövegkonstrukcióját az előbbi központi metafo
rájával értelmezi: .Beney Zsuzsa művében- írja Mártonffy Mar
cell - a terjeszkedő mondat másik aspektusa a helyenként szinte
követhetetlenül finom tagolás, a koherenciaigény őrködése a nö
vekvő beszéd természeti ereje fölött, s végső lenyomatában a labi
rintus könyörtelenül precíz szerkezete.'?' A Versek a labirintusból
című ciklusnak már az első szonettje kijelöli azt a viszonyt, melyet
a kötet a misztikus hagyománnyal létesít, ugyanis a jegyesmisztika
eredetszövegének számító Énekek énekét írja át: "Mint menyasszony
sietett Hozzád lelkem / Istenem - de Te,hűtlen vőlegény / mással
háltál esküvőméjjelén (. ..)". A testi szerelem allegorizálására épülő

misztikus történet tehát újramondhatatlan, a hagyományosan el-
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gondolt, s az intézményesült vallás keretei között értelmezett Isten
ember viszony felbomlása azonban nemcsak a szubjektum szemé
lyesként és tragikusan megélt világtapasztalatából ered, igen erő

teljesen hangzik fel ugyanis a ciklus egyes darabjaiban a holocaust
történelmi tapasztalatából eredő, a tradicionális bibliai narratívát
felfüggesztőkétely: "Isten, ki megtehetted és meg is / tetetted, hogy
ígéreted ellenében / megkötöztesd és elégesd a népet / kit kivá
lasztottál hogy majd a hit / / gyenge fényénél rója köreit / a reá
mérettetett szenvedésnek." Ebben az egyszerre közösségi és sze
mélyes lét- és történelmi tapasztalatban egymásra íródik a népét
veszni hagyó ószövetségi Isten, s a Fiút feláldozó Atya újszövetségi
képe, s ez által rajzolódik ki a szubjektum személyes, végső soron
megváltottság-megváltatlanság dilemmáját megélő sorsa: "Csak
azért szü1ettem-e hogy sirassam / mint Isten saját népét, népemet,
/ mint Isten a Fiút, gyermekemet / s mint Isten a világot, úgy én Is
tent sirassam?" Korai verseiben az elsőszülöttjét feláldozó Isten,
vagy az elhunyt gyermekét sirató Mária képe még le tudta írni azt
az élethelyzetet, melyben a gyermekét elvesztő anya érezte magát.
S bár a "nincs megváltás" tapasztalata már ekkor hangot kap
(Requiem), a passiótörténetnek a zsidó hagyomány feló1 való önref
lexív újraolvasására csak a Versek a labirintusból kötetben (és a köl
tőnő több esszéjében) kerül sor. A ciklusban megalkotódó versvilág,
mely magába olvasztja a keresztény hit centrumát képezőPassiót s
a zsidó vallási tradíció Auschwitz tényét is feldolgozni akaró Isten
képzetét, a különböző hagyományok egymást értelmező kölcsön
hatásának erőterét teremti meg. Ezáltal a mű az olvasót egy olyan
dialógusba vonja be, melynek tétje nemcsak a személyes hittapasz
talat megvallása, hanem a történelemmel mint a szenvedők törté
netével folytatott közös párbeszéd megkezdése is.

Más a tétje a görög mítoszok újraírásának. Az első kötetben sze
replő versek (Eurydiké, Orpheus) még külön lírai monológokban szó
laltatják meg a mitikus alakokat, s ezzel mintegy különválasztják a
versszubjektum két lehetséges (női és költői) identifikációs straté
giáját. Az 1990-ben publikált Orpheus és Eurydiké-ciklus viszont már
dialógussá alakítja át a korábbi monológokat, s a mitikus történet
nek azt az epizódját ragadja meg, amikor a szerelmespár az Alvi
lágból kifelé tart, tehát a mítosz által azt a köztes állapotot jeleníti
meg, amit az életmű számtalan más aspektusban is kifejez. Koráb
ban már volt róla szó, hogya szabályos cikluskompozíció hogyan
bomlik fel a mű végére. A mitikus történetbőlépítkezőversszerke
zet teljes destrukcióját azonban a 2003-as A tárgytalan lét kötetben
hajtja végre Beney, amikor az azonos című, s a korábbi verseket is
bekebelező ciklust az Elrongyolt részletek-ciklussal írja szét. Nem
csak a lírai én önazonosságkeresésének a kudarca fejeződikki ezek
ben a versekben ("Amikor visszafordult nem a semmit / Látta. Már
semmit se látott. / Nem tudta: Orpheus vagy Eurydiké?"), hanem
annak a tapasztalata is, hogy azok a mitikus történetek, melyekből
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22Baán Tibor: "Honnét
vetül árnyék?"

(Beney Zsuzsa: Tél).
Műhely, 2005/4. 57.
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Műhely, 1995/4.52.

24Margócsy István:
ASzép/rák Társasága
dijai. Élet ésIrodalom,

2006. június 2., 11.

korábban a lírai én magánbeszéde építkezhetett, a pálya végére már
nem képesek a lírai vallomások mitikus háttereként működni.Vagy
ahogy Baán Tibor írja a Télcímű kötet kritikájában: "Az én gyászá
nak terhe C..) nem az én magánügye, hiszen a kollektív tudattalan
tartalmait is magába olvasztja, mitikus összefüggésrendszerbe he
lyezi. De észre kell venni azt is, hogy a korábbi versek mítoszélmé
nye megváltozott. A kortalan fájdalom lét- és időfelettiségének

hangsúlyozása átadta helyét a filozofikus létösszegzés szempont
jainak."22 E mögött a változás mögött azonban a költői nyelvfelfo
gás megváltozása rejlik, ennek kifejeződésea Versek a labirintusból és
a Szó és csendközött kötetek önkommentárjai, illetve a '92-es kötet
hez írt kritika, melyek mint önértelmezések megpróbálják kívülró1
és utólag rögzíteni a szövegeknek a befogadói válaszok sokféle
ségében szétszóródó jelentéseit. Nemcsak a fentebb Pór Péter által
említett nyelvbe vetett bizalom megőrzése,a költői nyelv valóság
kifejező ereje kérdőjeleződik meg ezáltal a pálya vége felé köze
ledve, hanem a "személyiség megsokszorozásának és öntükrözé
sének (... ) nyilvánvaló példáját"23 is láthatjuk ebben.

Saját életét mint Lét és Semmi között létezőt megélő, az egyik felé
vágyódó, a másik felé szükségszerűen gravitáló költő alkotta sú
lyos életmű előtt állunk. Kissé tanácstalanul. A harminc éve kez
dődött befogadástörténet ugyan számtalan szempontot ad a Beney
líra megértéséhez, de épp annyira megmutatja a félreértések, a meg
nem értés kockázatát is. De mintha ez is ennek a költészetnek a ter
mészetéhez tartozna. Az, hogy itt többről van szó, mint irodalmi
szövegek megértéséről. Beney Zsuzsa költészete valóban távol
tartja magától olvasóját, amennyiben nem kínálja fel számára eleve
a műélvezet elviselhető könnyűségét, ez a távolság azonban - s ez
már a befogadás mikéntjének kérdése - perspektívát is nyithat
azokra a dolgokra, melyeket ez a líra megszólaltatni kíván. "E köl
tészetben nincsen semmi más, mint a végső dolgoknak állandó je
lenléte" - írja' méltatásában Margócsy István." A befogadás tétje
tehát igen nagy, ugyanis az igazi kérdés, hogy képesek vagyunk-e
elidőzni ezeknek a "végső dolgoknak" a szemlélésénél. Vagy más
szavakkal fogalmazva: hajlandók vagyunk-e a biztos eltévedés tu
datában is belépni saját belső labirintusunkba.
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