
Ad Absurdum
Beney Zsuzsa 2006-os naplójegyzeteihez

„A hit – talán – a megismerhetetlenség megismerése,
emberi létünk tragikus abszurditása,

mely semmiképpen nem tartozhat tudatunk tartományába.”

„A bűn tehát mindannyiunkat örvényébe rántó abszurditás lenne?
Abszurditás, mint a hit, mint a halál tudata,

mint Isten gondolata az emberi létben?
Az abszurditás valósága, mint maga a létezés?”

A két mondat, amely a hitről és a bűnről azt mondja, véli, hogy ab-
szurditás, nem egyazon paradoxon két tagjaként kerül egymás kö-
zelébe Beney Zsuzsa utolsó írásában, a Naplójegyzetek-sorozatban,
amely 2006 júniusa és szeptembere közt jelent meg a Vigiliában.*
Az abszurditás átható és alapvető tapasztalata az életműnek, ezért
sem lesz belőle formabravúr, csattanó. A hit mint abszurditás — ezzel
zárul a második naplójegyzet; a bűn mint abszurditás — ez a zárlata
a negyedik, utolsó elkészült darabnak, amelyet Beney Zsuzsa halála
napja reggelén küldött el e-mailben a szerkesztőségnek. E pontja -
ik hoz az írások következetes és önreflexív érveléssel érkeznek el,
és amit láthatóvá tesznek, amit az olvasónak (az olvasóért) felkí-
nálnak, az éppen a megértés maradéktalan vágya, a megismerő ész
fáradozása — ez jut az abszurdumig, vagyis saját erőfeszítéséről
nyil vánítja ki ily módon, hogy kiúttalan. Meghatározó kettőssége ez
Beney Zsuzsa életművének — egyfelől a struktúrák, a szövegfelé-
pítmények klasszikus kidolgozottságát látjuk, melyet logikai rend
tesz még feszesebbé; és másfelől a mindent megelőző reflexiót ma-
gának a szövegnek a létére: hogy mindez hiábavaló. Ennél telje-
sebb, groteszkebb és fájóbb dekonstrukció nem lehet. De nem csu-
pán ezzel maradunk — a belátott, bensővé tett abszurditással.

A naplójegyzetek magyarázat nélkül maradó kijelentéssel kez-
dőd nek. „Egész életemben istenkereső voltam” — a lépésről lépésre ha-
ladó gondolatmenetnek ez a felütése. A teológia iránti elkötelezett-
ség eredendően személyes, sőt, zsigeri, magyarán nem kulturális
képződmény, és erkölcsi normákhoz sincs köze, jelzi Beney Zsuzsa,
majd kiegészíti az eddigieket: nem is az intézményesült vallásos-
ság, az egyház produktuma ez az eredendő odafordulás. Noha az
egyháznak mégis megadatik az a kiváltság, hogy „Isten emberré vá-
lásának misztériumáról” beszélhessen. És ez a misztérium olyannyira
megragadó, „vonzó és taszító”, hogy az sem hitelteleníti, hogy az
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egyház éppen az életben maradásért küzdő, a kikeresztelkedést
(hiába) választó zsidóknak tartott kényszer-hittanon hirdeti, meg-
cáfolva ezzel önnön alapjait, a konverzió szabadágát, az életmentés
parancsát — tettestárssá válva a gyilkosságban. Beney ezt a törté-
netet tapintattal ágyazza be az epiphania általi, ellentmondásos meg-
ragadottságról szóló bekezdésekbe, és finom szűkszavúságával
ugyanakkor még inkább kiélezi azt, hogy a megragadottság való-
ban csak a merő abszurditás foglalatában gondolható el. Isten test -
té-lételének gondolata annyira fölkavaró, hogy az sem jelenték te -
leníti el, hogy éppen a hatalmával visszaélő egyház hirdeti; ám nem
halványul el annak a történelmi tapasztalata sem, hogy a hitvallás
a kirekesztés dogmatikus fegyverévé is silányítható. Beney Zsuzsa
differenciált látásmódja egymás kioltása, összemosása nélkül fogja
össze ezeket az ellentéteket.

Ahogyan az „istenkeresés” megmagyarázhatatlan adottság, úgy,
és még inkább megmagyarázhatatlan az, hogy a Holokauszt miért
sarkall egyáltalán teológiára — az emberről elfelejtkező Isten ideje
után miért nem a maradéktalan istenfelejtés következik. Miért van
ma egyáltalán teológia — talán a saját létére irányuló kérdésből in-
dulhatna ki egyedül érvényes vallási diskurzus. Abszurditás az,
hogy a szenvedés éppen a szenvedés teológiája iránt kötelez el, hogy
a tömegmészárlás Isten testté-lételének, emberré-lételének kérdé-
sét veti fel — és megintcsak, nem erkölcsi álláspontként, nem kul-
turális meghatározottságként, hanem kényszerként, amelytől „nem
tudunk, nem akarunk” elszakadni, „és nem vagyunk képesek a nem-aka-
rásra”, írja Beney Zsuzsa. (Tegyük hozzá, József Attila bűn-fogalmá-
nak egyik legelmélyültebb értelmezője tudta, értette, hogy a bűnről
való gondolkodás, a zsidó-keresztény teológia által való meg raga-
dottság — mint „kényszer” — egyben pszichológiai állapot, jelenség
is — ha tetszik, tünet.)

Beney Zsuzsa szenvedés-teológiája mindezek után nem csupán
elismétli a megfeszített Istent valló kereszt-teológia vízióját — ösz-
szetettebb és radikálisabb annál: a reménynek azt a minimumát ke-
resi, amely a létezés kiúttalanságában a hit tartalmát mégis körvo-
nalazhatóvá, elkülöníthetővé teszi. Másképpen: a hitet győzködés,
önszuggeszció és ígérő performatívumok nélkül kísérli meg leírni,
anélkül, hogy maga vonná vissza azt a megtapasztalást, hogy a lé-
te zés kaotikus, pusztulásba tartó. Ez a kísérlet már önmagában lehe -
tetlen, az abszurd hit gesztusa. És mint nyelvi feladat is lehetetlen.
Talán ezért érdekli szenvedélyesen Beney Zsuzsát a metafora mint
a különnemű, széttartó jelentéseket, kettőségeket átfogó alakzat. De
már a verseiben is gyanakodva figyeli, körültekintéssel használja,
sőt, megalkotja a visszavont metaforát (lásd például a lírájában kez-
dettől jelenlévő tűz-metafora mellett a „se tűz” felbukkanását). Vallo-
másos-elemző esszéi azért sem keverednek retorikai ellentmondásba
költészetével, mert a metafora iránti érdeklődés és a metaforával
szembeni gyanú őket is áthatja: nem alakzatokkal kívánnak meg-
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győzni, hanem kibontják és a gondolkodás saját, személyes történe-
tévé alakítják a metaforában (vagy inkább: a negatív metaforában, a
visszavont metaforában) összesűrűsödőt.

A megtestesülés maga a metafora — Beney így nyitja fel, így teszi
láthatóvá tartalmát: „Az az Isten, akinek arca vágyaink során életre támad
bennünk, ma nem lehet más, mint az emberrel együttszenvedés Istene, aki
a szenvedés vállalásában lett emberré, aki részt vesz szenvedésünk néma-
ságában.” Az első mozzanat tehát annak belátása, hogy mi magunk
hívjuk létre az antropomorf Istent — vágyainkban születik az ar-
cunkat látó arc, a szenvedésünket minden mozzanatában követő és
velünk vállaló isteni együttérzés. De Beney kibontott metaforájának
végén ott a némaság is, mely persze megintcsak egy alakzat, negatív
kép: visszavesz az isteniből, mégpedig azt veszi vissza, ami azt az
emberitől elválasztaná. De ha az Isten nem némulna bele a szenve-
dés kilátástalanságába, akkor nem ismerné annak mélységeit, a leg-
kínzóbb emberi tapasztalatot, a gyötrő értelmetlenséget. Az együtt-
szenvedő Isten nem a diadalmas feltámadásig részesedik az emberi
szenvedésben, hanem mindvégig („mindhalálig”). S e mindvégig azt
is jelenti, hogy egészen a hitetlenségig: „Az önmaga által rámért elha-
gyatottság roskasztó magányában Isten egyszerre foszt meg bennünket sa-
játmagunk és önmaga lététől.” És: „Istent, perszonálisan, csak hiányában,
a hitet csak a lélektani hitetlenség szárazságában, Isten metafizikai valósá-
gát csak a hitetlenség metafizikai szenvedésében élhetjük át.”

A semmi Beneynél nem úgy válik teológiai alappá, ahogyan — az
általa ekkor már kritikával illetett — Hans Jonas poszt-kabbalista ví-
ziójában alakul szabadsággá és felelősséggé az önmagába visszahú-
zódó Isten helyén keletkező hiány. A semmi, Beney szerint, belül van:
az értelmezéstől, hittől, rendszertől, reménytől megfosztott ember sem-
mije. Aki ezek után — mégis — teológiát művel, arra abszurd feladat
hárul: olyan Istent kell tételeznie (olyan Istenre kell vágynia), aki a hiány-
ban, a semmiben is osztozik. A vágy, a hit reménye pedig éppen erre
irányul: a közösre, az együttre, az osztozásra, az ilyen módon való ta-
lálkozásra az emberi és az isteni között — a befogadtatásra.

Beney Zsuzsa naplójegyzeteinek utolsó részében két gondolatme-
net, két gondolati ív találkozik: egyfelől a személyes hitvallását ösz-
szefoglaló sorozaté, és másfelől a Pilinszky-életmű hosszabb ideje ké-
szített áttekintése, s azon belül a több hónapon át írt esszé, amely a
Pilinszky-líra holokauszt-értelmezésének tanítási tapasztalatából
indul ki, Pilinszky végső lírai fázisából. Pilinszky költészete ekkor
minden addiginál erőteljesebben e feszültségnek a jegyében áll:
„minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a ráirányuló kegyelem szentsége, és
ezáltal megszentelődésének foka, de annál nagyobb a bűn megszenvedésé-
nek mélysége is”. Beney leírja, értelmezi Pilinszky misztikus kegye-
lem-fogalmát, melyet a kései Pilinszky-versek erős metaforicitása,
ellentétező nyelve hordoz. A kegyelem mint ígéret, mint remény
Pilinszky által, Pilinszkyn keresztül jelenik meg a naplójegyzetek-
ben. Beney szemlélete, a megfosztottságra redukált, az ígérgetés
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nyelvétől magát precízen távoltartó látásmód csak arra kérdez rá: mi
a bűn. „…értelmezhető-e egyetlen kategóriára (akár az erkölcsire, akár a tár-
sadalmira, akár a pszicho lógiaira) szűkítve a bűn fogalma? Természetesen
igen, annak ellenére, hogy mindezek a tényezők benne foglaltatnak, még akkor
is, ha a létállapot érzékelése felől közelítjük meg kérdését.” Ám a teológiának
ez a pontosságra hangolt visszavonása a teológia visszatérését, sőt, a
kegyelem lehetőségének visszatérését készíti elő: „A létállapot azonban
felfogható misztikus értelemben az egymást erősítő ellentétek összecsapásának
villámfényében is, melyben a bűn a szentség forrásává válik, és a szentség
a bűnbeesés elviselhetetlen szenvedésében képes megnyilatkozni. Még ha a
bűnös megbánás nélkül éli át szenvedését, az akkor is, Isten szenvedésében,
örökkévalóvá lesz.” Vagyis, ahogyan a szenvedésben — a reménység
szerint — Isten maradéktalanul osztozik, úgy a bűn is befogadtatik
Is ten örökkévalóságába, az isteni időbe, és ez a befogadtatás lenne
a ke gyelem lehetősége, ez lenne a maradéktalan megbocsájtás re-
ménye. De ez a lehetőség inkább rejtélyként, e pár mondatba zárva
jelenik meg a szövegben.

„A bűn tehát mindannyiunkat örvényébe rántó abszurditás lenne?” Az
abszurditásnak való kitettségünk metaforikus neve a bűn, mondja
Beney Zsuzsa. Az abszurditás örvénybe ránt — maga a kiszolgálta-
tottság. De olyan metaforikus néven nevezzük, mely az átfordulás
reményét is hordozza. A név hordozza, a metafora — nem az álla-
pot. A kérdés ezzel folytatódik: a bűn éppúgy abszurditás, „mint a
hit, mint a halál tudata, mint Isten gondolata az emberi létben?” Követke-
zetesség ez a végsőkig, amely semmilyen bizonyosságot nem birto-
kol immár. De az abszurditásban való találkozása hitnek és bűnnek,
a halál tudatának és Isten elgondolásának itt és most az egyetlen le-
hetőség a kegyelem definiálására: hogy mindezek összeérhetnek,
hogy az ember egyik abszurditásból áttűnhet a másikba, hogy egyik-
ből befogadtathat a másikba — Ad Absurdum. Az utolsó naplójegy-
zet utolsó mondata így szól: „Az abszurditás valósága, mint maga a lé-
tezés?” Kérdéssel zárul az írás, amit egy érthetetlen és elfogadhatatlan
esemény megszakított — és úgy zárul kérdéssel, hogy ne állítson, ne
önmaga legyen a válasz, hanem a válasz iránti vágy tapintatos, de
csillapíthatatlan vágya, követelése hangozzon általa.
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