
Az anyagtalan
morfológiája
Egy mondat Beney Zsuzsáról

„A szereteten túli szeretet költészete ez,
az emberit már-már meghaladó benső mértékegységek korpusza.”

(Báthori Csaba)

„Azt a teret keresi, amelynek mindig is lakója volt.”
(Daróczi Anikó)

Mert mindig ebbe: mindig Istenbe és Isten hiányába vagyunk szerelme-
sek, írja Beney Zsuzsa, aki 1930-ban született és 2006-ban hunyt el,
közben költő volt, orvos, irodalomtörténész és tanár, de minde-
nekelőtt a létköltészet beavatottja alkotóként és értelmezőként is,
József Attila és Radnóti és Weöres és Pilinszky tudós tolmácsa a ka-
tedra intim színpadán, irodalmunkban páratlan teopoétikai életmű
megszenvedője a műhely másfajta magányában, mindig ebbe: mindig
Istenbe és Isten hiányába vagyunk szerelmesek, írja, mi pedig eltűnőd-
hetünk, miféle szerelem és miféle isten képes arra, hogy ilyen mon-
datokban mutat kozzék meg, még ha fölkészítettek is a nyelvtan
profán hierofániájára a szerző más művei, versei, két regénye és
esszéisztikája, amelyekben hol a felnőttek, hol a gyermekek, hol
pedig az angyalok nyelvén szólal meg valami em ber mélyi tudás, a
lélek ama tündéri poklaiból, amelyek inkább tartoznak a személy-
telenhez, mintsem a személyhez, s inkább árulkodnak Istenről, mint
bármi egyébről, beleértve Isten hiányát, s Isten hiányába belefog-
lalva tulajdon nemlétünket is, hiszen a kezdetektől, amikor a Költők
egymás közt című 1969-es antológiában, Weöres Sándor ajánlásával
belépett a magyar irodalomba, s első kötetétől, a 1972-ben megjelent
Tűz földtől Beney Zsuzsát mindvégig ez foglalkoztatta, az Istenből és
szerelemből és gyászból és szépségből kikevert világ miszteriális
esettsége, a létezést határoló ismeretlen személyazonossága, a nyel-
vet szegélyező csöndek alaktana, ez nyűgözte akkor is, amikor a
tükör és a labirintus toposzát írta újra számolatlan változatban,
vagy Orpheusz mítoszába rajzolt bele apokrif epizódokat, erről be-
szélnek és erről hallgatnak írásai, az anyagtalan morfológiájáról, a
szóval birtokba vehető bűnökről s a megbocsátás tűzön-vízen át-
kelő szándékairól, innen eredeztethető a misztikus-modern gon-
dolat mintázata, a zsidó-keresztény eszmélkedés fegyelme, és
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ennek szolgálatában áll a trópusok és paradoxonok fájdalmas-filo-
zofikus rendszere, ez a szellemujjak érintését magán viselő éteri
szövet, amelyet költészetnek nevezünk, a tükröződésekben föltá-
ruló életnek ez az ürességig elvont alkalma, a szubtilis létigazság
maga, úgy is, mint reménykeltő hiábavalóság, szakadatlan lehető-
ségként arra, hogy fölmérjük, a szabadság káprázatában könnyűvé lett
erkölcsök korában milyen esélyekkel építhető ki vagy rombolható le
az igazság és a szeretet kultúrája, vigyázatosan föltéve és lelkesülten
elfogadva, hogy az erkölcsi érték a kultúra nyelvén esztétikai értékké
transzformálódik, jóllehet a hitetlenség holtvidékén olykor érdemtelen
vigasz egy testhelyzet menedékébe húzódhatnunk is, tudható ez
Beney Zsuzsától régtől fogva és most már mindig, de saját démo-
naink sem súgnak hasznosabb ábrándokat, ahogy az is tőle vagy
démonainktól ránk származott balsejtelem, hogy, úgy lehet, a szen-
vedésben nem Isten hagyja el az embert, hanem az ember taszítja el magá -
tól Istent, s míg véget ér bennünk egy ilyen mondat, kint felkel és le-
nyugszik a nap, láthatatlan tengelye körül fordul egyet a kert,
éjszaka jön, bárha sötétje világló, hiszen szörnyei hitet hoznak el-
 rongyolt zsákban, amire nemcsak Beney Zsuzsának, de a Beney-
szövegek én-jének és az ezzel az én-nel társalkodó olvasónak is
múlhatatlan szüksége van, a nyelv ínséges óráiban különösen, ami-
kor elhessegethetetlenné válik a tapasztalat, hogy valójában nincse-
nek szavaink arra, hogy azt, amit önmagunkból megmutatni szeretnénk,
elmondhassuk; még kevésbé arra, hogy a másik felől érkező közléseket va-
lódi értelmükben felfoghassuk, hogy minden szó ígérete a szavakon túli
— vagy talán pontosabb, ha úgy mondjuk: a szavakon inneni, a szavakat
megelőző valóságnak, hogy mindaz, amit leírok, puszta vélekedés, hogy
azok a szavak, amelyek a világot újra és újra megteremtik, mindig hason-
lóan hangzanak el, rejtelmes földmélyi barlangok félhomályában, hogy
minden második szó kimondhatatlan, márpedig az olvasásnak, azaz a
szövegekkel való együtt gondolkodásnak, azaz a gondolattalan két-
ségbeesésnek e pontján szelíd és hűséges társunkká szegődik a kér-
dés, kimondható-e, ami láthatatlan, válasz viszont nem jár a nyomunk -
ban, sem előttünk nem iramodnak szelíd vadak, csupán árnyékunk
sokszorozódik meg, mintha új, még névtelen évszak díszletei közt
botladoznánk, egyik pillanatban tudatlanul és hitetlenül, a másik-
ban a felfénylő bizalom útjára tévedőn, mert Istennek csak villanásait
észleljük, mint messziről, a tengeren a forgó világítótorony fényszóróját:
azt sem tudjuk, csillag, város, másik hajó, mert az Istenről szóló beszéd lé-
nyege, hogy megszólítható, de neve kimondhatatlan, mert a szerelem sza-
vai teszik megszólíthatóvá a csak szerelmes szavakkal megszólítható Is-
tent, mert a szerelmes nem a másikba szerelmes, hanem a szerelembe; a
világ teljességét próbálja helyreállítani a gyengédség ereje által; alig moc-
can, hogy ne rontsa el a világ önmagában mozgó harmóniáját; nem fogja
meg a tárgyakat, megelégszik azzal, hogy csak megérinti őket; simogatá-
sában több erő van, mint a hegyeket mozgató gépekben; pillantása életre
kelti a halott lelket és csipkerózsaálomba szenderíti azt, mert a szerelem
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csendjében Isten csendje zúg, mert a szerelemben az ember Isten kül-
döttévé, angyallá, tiszta létté változik, s olyankor hajlandó mellkasa
különben lakatlan zugaiban elhelyezni az olyas lírai hiedelmeket
is, hogy a szépség a világ teremtettségének záloga, hogy a hit az ab-
szur ditás elfogadása, hogy a lélek belénk rejtett túlvilág, azután persze
beleborzong a fölismerésbe, ámbár maga sem képes eldönteni, a
boldogság ihletében vagy a rémület görcsei között, hogy, íme, csak
ennyit tudunk, akik azt sem tudjuk, milyen színű a hó az éjszakában,
akik nappal a tudományosan bizonyított evolúcióban hiszünk — éjszaka
Istenben, akik barlangok mélyén élünk, tehetetlen — / mégis mifelénk
szállanak a ködben / a hatalmas, hallgatag angyalok.

Hallgatásaim
gyűjteménye
Vannak szavak az életemben, amikről gyerekként megtanultam,
hogy nem illik hangosan kiejteni őket. Vannak, amelyeket egysze-
rűen képtelen vagyok kimondani. A bennük rejlő üzenet túlzott kö-
vetelményével szemben nem vagyok elég erős. Vannak, amelyekkel
nem foglalkozom, nem használom őket. Vannak, amiket nem értek
és vannak olyan szakszavak, amelyekre nincs szükségem a hét-
köznapi életben. A gyermeki gügyögés hangjait már elhagytam, az
agonizáló fájdalom jajkiáltásai viszont még csak távolról bor zasz -
tanak. Belefáradtam a szavak nyomorúságos kis skatulyáiba. Ha
innen nézem, sokat hallgató, csendes ember vagyok.

De én nem ezeket a ki nem mondott passzív szüneteket keresem,
hanem a kimondott szavaim közötti, színültig töltött csendeket.
Azokat, amelyekben, mint egy „egzisztenciális tornagyakorlatban”,
ott tempózik negyvenévnyi létem értelme.

A kérdés persze az, hogy vajon tényleg a csendek vannak-e a sza-
vaim között, vagy pont fordítva? Lehet, hogy az alapkoncepcióm
rossz, s egész életem nem más, mint a feleslegesen kimondott sza-
vaimmal felsebzett hatalmas csend. Ebben az esetben nem a csen-
dek vannak a szavaim között, hanem a szavaim a csendjeim között.
Vajon filozófiailag a csend lenne a hang hiánya, vagy a hang a csend
hiánya? Nem lehet, hogy a csend a természetes, az alap, a kiindu-
lási pont, az ősprincípium, és nem a hang?

Csak ebben az esetben van értelme ugyanis annak, hogy miért
nem esik szó a genezisben a hangok megteremtéséről. Az isteni al-
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