
AZ ELKÉPZELHETETLEN KÉPMÁS
Beney Zsuzsa: Se tűz, se éj

Ahhoz, hogy megpróbáljuk megközelíteni Be
ney Zsuzsa új kötetének a jelentését (már itt jel
zem: szokatlanul nehéz jelentését, mert ezek a
versek a költői feladat és világaikotás egy vég
letes felfogásából író d ta k), értelmeznünk kell a
szerkesztés rögtön szembetűnő sajátosságát. A
kötet 85 verséből ugyanis csak 56 új, ezek - mi
ként ezt Beney Zsuzsa idővel egyre szigorúb
ban megvalósítja - tematikailag is, de még a
verselés külső jegyei szerint is zárt sorozatot al
kotnak, nem kevésbé z ártat. mint a legutóbbi
évekből haiku-verseinek vagy a Két parton
négysoros verseinek mintegy már ránézésre is
egységes sorozata; és például már az 1993-as
Szó és a csend között is a költői próza egy nehe
zen meghatározható, de feltétlenül egyféle alak
zatának valóságosan megszállott ismétlődésé

ből ihletődött. A kötetnek több mint első har
madát viszont 29 korábbi vers teszi ki: egy vers
még 1971-ből való, a többi pedig 1980 és 1984
között keletkezett. Ezek a korábbi versek is
olyan zárt sorozatot alkotnak, mint az utánuk
következők (noha eredetileg egy tágabb anyag
ban szóródtak sz ét), és tematikájukat, képanya
gukat tekintve valóban nagyon közel állnak
hozzájuk; ám alkotói elvük szerint szin tén akár
már ránézésre is félreismerhetetlenül különböz
nek, például mert eltérő a versszakok tagolása.
Egészen bizonyos, hogy ez a szerkesztői eljárás
elsősorban az életmű ihletének folytonosságát
hivatott megjeleníteni, az olvasó pedig nem tud
és nem is akar kitérni a kényszer elől, hogya
mindent meghatározó egyetlen kérdés vagy
egyetlen téma közös motívumait már a korábbi
ciklusban é;; aztán egyéb korábbi ciklusokban
felismerje. Am minél inkább követi ezt a primér
kényszert és keresi az organikus folytonosság
sokféle jeleit, annál inkább az ellenkező felisme
réshez kell eljutnia: a kötet szerkesztése a foly
tonosságon túl az utolsó 56 vers radikálisan új
jellegét jeleníti meg, nemhogy ebben a kötetben,
de az egész életműben; és miként az első mon
datban utaltam rá, egy még erősebb fogalma
zást se tartok eltúlzottnak: új a lírai kifejezés ál
talános hagyományában is. Költői kérd ésfelte
vésének irányát követve Beney a különböző,

megismétlem, valósággal megszállottan kidol
gozott alakzatok során át eljutott ahhoz a végle
tes alakzathoz. amelyik az előzők folytatása, s
csak az előzőkből érthető meg - de épp azt ér-
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teti meg, hogy tökéletesen különbözőnek és
egyedül érvényesnek állítja saját magát; e tekin
tetben is egybehangzóan azokkal az alakzatok
kai, amelyekkel az európai költészet körében
közös indítékokat és közös jegyeket mutat.

***
Állítsuk tehát egymás mellé az egyik 1971-es
vers, az 1980-1984-es versek és a 2003-2004-es
versek egy-egy szakaszát:

Mérföldeken csaka hó gyűrődései
és a jégben lengő lila lidércláng.
A forró föld
reves burkát repeszti, ráncolódik.

(T űzfőldi táj)

(...) a másikanyag, a létnél töményebb.
A zároány, melyben virágzik a só.
Szálait sodorja, forog , szil árdul,
kilép a létből a kimondhat á.

(Az őszi szélben forog)

Saját tükörképem: átlátsz6 csontok,
elporladt m ész, és látom testemet
amint föld lesz, és végül föld se lesz már,
csakegy fekete lyuk a vaksötétben .

(Egyre kevesebb sz ó)

A három szakasz visszautasíthatatlanul egysé
ges, mindhárom ugyanazt a témát egy azonos
elv szerint megalkotott világban jeleníti meg.
Alapmintájuk szerint tájképek, egy havas vagy
só borftotta vagy mészporos felszín tájképei. Iga
zából azonban inkább földképnek, vagy még in
kább földkonstellációnak kell neveznünk mind a
hármat abban az értelemben, hogy a föld az em
beri lét kozmikus helyszínét s egyszersmind en
nek a helyszínnek az anyagát is jelenti : mert a
tájkép alapmintájára egy semmi esetre sem táj
szerű, tehát nem szemléletes és nem véges lát
vány rajzolódik ki, hanem egy fikcionált és le
hat árolhatatlan állapot, legyen az a hómezőé

vagy egyetlen sírhelyé. Az új ciklus egyik
aforizmatikus fogalmazása szerint: "Az egészarc
ezt látja: az irány / nélküli teret" (Arcmás). Mind a
három kozmikus földképet (amelyet tehát nem
a szem lát, hanem az "arc", vagyis nem látvány,
hanem ön-felismerés) egy belső schizma hatá
rozza meg, mert mindegyikben valamilyen
szubsztanciálisan idegen elemet is meg kell lát
ni, illetve fel kell ismerni, a "lidércláng"-ot, "a



másik anyag"-ot, vagy éppen a corpus hippocra
ticusnak, a szétbomló testnek a tükörképét (az
előbb idézett vers címével: az Arcmását), és min
dennél erősebben: a földben magában a "már"
nem-földet. Mindhárom szakasz nem a tájat írja
le, hanem az idegen elemnek, a pusztulásnak a
megjelenését a tájban, azt, ahogy a hó is, a zár
vány is, a mészpor is egyként eltűnnek önnön
maguk horizontális (és akkor inkább térbeli)
vagy vertikális (és akkor inkább időbeli) megje
lenésében. A kozmikus helyszín skizmáját írják
le, vagyis tulajdonképpen történést, azt, ahogy
az emberi lét emblémája: az "arc" a "föld" pusz
tulásában önnön pusztulását meglátja, vagyis
felismeri.

Egy ilyenfajta szellemi történés (szellemi 
akár az érzékenység, akár a reflexió értelmében)
kényszerűencsak nagyon lehatárolt számú mo
tívumban szólalhat meg, ezeket rendezi újra és
újra. Néha egy-egy köteten belül az lehet a be
nyomásunk, hogyaparthenogenezishez jut kö
zel, önnemzésben-önteremtésben ihletödik to
vább. (jelzem, Beney az egyik haikuba beleírta
ezt az igazán speciális szót: "A föld már párolog.
De illatát f visszaszívjaönnemző önmagába.") (Tél,
53). Isten, arc, lélek, ág, szó, tükör, halál, szél,
madár, árnyék, hó, víz, csend, fény, föld, ma
gány, tér, tél, levegö, csillag, test, szerelem - s
még könnyen lehetne további ku1csszavakat ta
lálni (egyet azért még itt hozzáteszek. szándé
kosan elkülönítve a többiekről: por), de ezek
már kirajzolják a koherens és állandó képzetet.
amelybe a lét pusztulásának, vagyis önnönma
ga pusztulásának mindig újra, de mindig más
képp felismert történése beleíratik. Igazi foly to
nosságukat nem is csak e motívumok lehatárolt
állandósága biztosítja, mert hiszen e motívu
mok mégis különböz6képpen ágazódnak el, és
semmiképpen nem ugyanaz, ha egy költő a
"sohse lett egek" látványában a "fény hangjá"-t
(Zene; Tűzföldi táj, 37)1 vagy "a morzsolt föld"-ben
a "halálért" szóló "ima" visszhangját ismeri fel
(Végszó; Ti, 224), és még primérebben. semmi
képpen nem ugyanaz, ha egy költő annak az el
vesztését gyászolja, aki csak a "hold párká
nvai"-ra jutott, mert alig adatott meg neki élni
(Hó; Tt, 22) vagy azét, akinek szerelme a lelkét
úgy átégette, hogya mai napig "izzó ágak rácso
zatdt" "vetíti" "a hóra" (A hajnal deres; Ti, 120).
Folytonosságukat az biztosítja, de akkor már ki
védhetetlen érvénnyel, hogy Beneyezeket a
motívumokat mindig nyíltan drámai szemlelet
tel ragadja meg. E szemléletet az idézett három
szakaszban is fel lehet ismerni (elég összeolvas
ni az igéket), de még talán a töredékes idézetek
ben is, mivel Beney Zsuzsa (meg kell ismétel
nünk egy már leírt szót) megszállottan drámai
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költő, Eszünkbe juthat, hogy első regényének
Rontás a címe, egy elhagyott asszony történetét
beszéli el benne, aki élete minden pillanatát
csak a féltékenységében éli meg, de ezt olyan
erővel váltja tettekre, illetve egyetlen, örökké
megismételt beszéd-tettre, hogy szenvedését az
összes többi szereplönek az életére rákényszerí
ti. Beney verseit gyakran egy ráolvasás jellegű

beszédgesztussal kezdi, nemcsak azokat, ame
lyek nyíltan egy szenvedélyt szólaltatnak meg,
mint: "Es mégsem a megoditd« tüze éget. f Nem ez
a fájdalom lesz uégzetem," (Es mégsem; Tt, 165),
hanem azokat is, amelyeket eleve elvonatkozta
tottan megragadott alkalomból indít el, mint:
"Mert nincs föld velük és nincs nélkülük sem" (Hat
szonett VI; Tt, 79), "Az az idő, amelyben nincs
műlt, jövendó~' (Squash; Ti, 222), vagy az új cik
lusban, amelynek már a címe is: Introitusz, ün
nepélyes bevezettetést, beavatást jelent: "Az a
pillantás a bársonysötét f esti térben" (A [onál), "A
hangözönben egy szó:..a legyen" (A néma sze), "Be
lépa versbe. Szikla. Osszezárul f mögötte, kővé lesz
maga is." (A fordító). A kűlőnbőző kötetekben
természetesen mindig másképp vezeti tovább a
ráolvasó kezdetet, de alig van korszaka vagy tí
pusa, ahol a szövegbe nem épített volna bele
valamilyen drámai fordulatot. Idézem a
haiku-kötet egészen különösen jellegzetes pél
dáját. E műforma ugyanis épp hogy egyáltalán
nem-drámai karakterű, hanem mindig valami
lyen világpillanat ismérveinek tökéletes észlele
tét alkotja meg, "A villámlásban f a harmat zaja f
folyikaláa bamouszon", így a világ viharpillana
ta, "Csupasz fa f a kék ég alatt - a halál csendje",
így a világ elmúláspillanata. (A szövegeket egy
francia antológia alapján, a saját prózafordítá
somban közlöm.) S idézem még az európai líra
leghíresebb "haikuját", Rilke sírversét, mivel az
új versek egyikében (Radnóti halála) maga Beney
Zsuzsa is idézi a lezárást (igaz, csak a lezárást,
ami így paradoxonnak hat): "Rózsa, te tiszta el
lentmondás, gyönyörűség, fAnnyi temérdek pilla
alatt f senkisemalszik." (Nemes Nagy Agnes for
dítása). A ku1csképet egy (lefordíthatatlan) ho
mofónia értelmében kell olvasni: annyi pil
la/dal (LiderfLieder) alatt senki sem alszik - de
ekként még Rilke sem töri meg a műforma

éthoszát, a bonyolultan elképzelt konstelláció
ban a szirom- és dalvilág tökéletesen egybe
hangzó (vagy éppen egybenémuló) halálállapo
ta jelenik meg. Ezzel az egyértelmű hagyo
mánnyal szemben, Beney Zsuzsa majdnem
mindegyik haikujában (vagyis a három sorra
tagolt 21 szótagban) fordulat történik, a lezárás
ellentmond a kezdetnek: "Mint a hegyomlás roba
ja: hirtelen f csend. Megálltaz éjszakai f szélroham."
(Tél, 28), így a zajos világ átváltozása önnön el-



lentétévé. "Vonalak és erek: a jégvirág / levelei. Be
lül üres / csatornák." (Tél, 51), így a világ minden
látható jeiének az eltűnése. Ezek után olvassuk
el a fentebb idézett, ráolvasásos kezdetek lezá
rását: mindegyikben felismerhetni a talán rejtet
tebb, mégis drámai fordulatot. "Egymagam indu
loknyirkoskövek közt / hívásának vakjárataiba", így
zárul egy vers, amelyben egy valakihez szóló
szenvedélyét idézi fel (Es mégsem; Tt, 165), .mert
csöndjük a mi torkunknál keményebb", így egy
örökké eltávozott búcsúztatásának utolsó mon
data (Hat szonett VI; Ti, 79), "a lélek tágul, össze
zárul" (Squash; Ti, 222) - ekként ér véget a (hat
soros) vers, amelyik a világ-idő megnevezésé
vel kezdődik; és ebben az új kötetben is (noha
itt a drámai karakter nagyon megváltozik) az
emberi "pillantás" bevezettetése az égi hatalom
teremtő-romboló tettében ér véget: "Isten lefej
tette, hogy újra összekösse" (A fonál), a világ szó
beli létrehívása végül a próféta temetői jelenlé
vőségéhez vezet: "Illés / szivárog át sírkamránk
karsztfalán" (A néma szo), és az idegen személy
elveszti életét abban a (versltérben, ahol rá
kényszerült megjelenni: "megsemmisül/azon az
úton" (A fordító).

Beney első versei a hatvanas évek végén je
lentek meg, és tulajdonképpen jól beleillettek
abba az akkori ízlésközegbe. amelyet mondjuk
Weöres és Nagy László nevével jelezhetnének,
melléjük sorolva például Kormos Istvánt, a ko
rábbi nemzedékből pedig mindenek előtt Rad
nóti Miklóst - és tulajdonképpen József Attilát
is, akit lehetett mintegy ezekhez a költőkhöz

hasonítva olvasni. A korszak költői eszménye a
képi-metaforikus alkotás jegyében állt, akár
hány példa közül idézve: .Latnnaként / agyon
nyomnak, de létük aranyából / préselnek újjá", ol
vassuk Weöresnél egy Beney Zsuzsának ajánlott
versben (Két világ határán), "Fekete lovak nyargal
takfölöttem - (.. .) s ma hallom időm kútjából dobo
gásukat rrr olvassuk Kormosnál (Atlantisz), "Be
omlott tárna mélyén a nap világít", olvassuk
Beney Zsuzsa egyik akkori haikujában (Tizenöt
haiku; Ti, 44). A rákövetkező évtizedek során
azonban az ízlésközeg e tekintetben tökéletesen
megváltozott, az uralkodó eszmény, amelyet
Tandori és Petri, a korábbi nemzedékből pedig
mindenekelőtt Vas István nevével, és megint
csak József Attila, de egy másként olvasott Jó
zsef Attila nevével jelezhetnénk. a költői szöve
get a megszólalás valamilyenfajta áttételes gesz
tusával határozza meg. Ismét csak akárhány
példa közül idézve olyanokat, amelyek például
tematikailag nincsenek messze Beney Zsuzsa lí
rájától: "Már nem tudok másfajta verset írni / Csak
olyat, amelyben a halál kaszája cseng", így Orbán
Ottó (Dal a megrendült eszményekró1), "Jó volna
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hosszabb, embermentes ősz, / a rozsdállódó éven itt
tűnődjek", így Petri (Elégia), "Birtokba venni miért
kívánjam / e meddő és sötét időt?", így Rakovszky
(December). Ettől az általános tendenciától na
gyon eltérően, Beney Zsuzsa sehol és soha nem
tematizálja saját lírai megszólalását kétellyel és
még kevésbé iróniával, hanem mindig, minden
korszakában bízik benne és - szívesen írnám
még egyszer - megszállottan követi; életműve
ihletésének. azt hiszem, ez a nem is nagyon rej
tett alapmondata. (Közbevetem, hogy az esetle
ges téves értelmezést elhárítsam: Beney semmi
lyen értelemben sem 'naiv' vagy 'spontán' köl
tő, hanem annak teljes ellentéte, és a romantika
'vátesz-ihletéhez/ sincs köze; de amit írtam,
nem a költői anyaghoz. hanem a költő} alkotás
hoz magához való viszonyát érinti.) Igy aztán
bármennyire messzire jutott kezdeteinek érzé
keny panasz-lírájától, mindig megtartotta lírai
beszédének elsődleges képi-metaforikus meg
határozottságát; megtartotta akkor is, amikor
olyan témát és olyan világot alkotott, amelyik
kívül van bármilyen képi megjelenésen: .mintha
a levegőre ezüstceruzával rajzolt görbéken indázná
nak az egymásba folyó s egymástól elszakadá, csak
töredékekben élő mozdulatok", írja a prózaverskö
tetben arról, ahogy az ember Istent, minden
számok megteremtőjét láthatja (Szó és csend kö
zött, 192), "Az ősz magába zár. A sűrü évszak / las
san megkocsonyásodik körülötted." (Ősz), írja az
utolsó ciklus egyik versében arról, hogya halál
ban nem eltűnünk, hanem az egész világ (és
benne mi is) saját maga szubsztanciális ellenté
tévé válik (illetve saját magunk szubsztanciális
ellentétévé válunk). De ezt különösen fontos
negatíve is lehatárolnunk: a legelső kötet né
hány helyét leszámítva, Beney Zsuzsa soha le
nem írt egy olyan szervesen és többnyire eszté
tikusan lekerekített metaforát, amilyeneket
Radnóti még ,a megöletése előtti napokban is
komponált: "Ejjel a hó esik és / angyal suhog át a
sötétell. / Nesztelenül közelít, / mély havon át a ha
lál." (December). Beney Zsuzsa Radnótit ambiva
lensen értékeli: "Radnóti (. .. ) kétségbeesett küz
delmet folytatott azért, hogy érzelmeinek ho
mogenitását önmagával elhitesse" - írja róla,
József Attilát viszont határtalanul csodálja, és
elemzései tanúsága szerint (kell-e arra emlékez
tetni, hogy ezeket minden kutató számon tart
ja?) éppen azért, mert vállalta a "kétfelé bom
lás" a "dichotómia", a "különneműségek" meg
ragadását. Beney számára a metafora antinómi
kus alkotás, az a szókép, amelyben a világ, va
gyis a lélek (de azt is mondhatnám, vagyis az
Isten) létének (önlellentétei örökkévalóan meg
jeleníttetnek - és bármennyire tudomásul vette
is a kor ízlésváltozását és vele bármennyire vál-



toztak is a saját elképzelései, mindig ez a világ
aikotás volt és ez maradt költészetének legfőbb

témája, illetve elve. Ekként olvasva, megismét
lem, a három szakasz, amelyet fentebb idéztern.
valóban ugyanabba a kötetbe kell, hogy tartoz
zék: azonos poétikai eszmény jegyében íródtak,
mindegyikük egy antinómikus metaforából in
dul el és a folytatásban ezt bontja ki valamilyen
irányban, de semmi esetre sem oldja fel, hanem
éppen megerősíti és véglegessé teszi - a (köl
tői) világ a metaforikus antinómia szerint te
remtetik meg és létezik.

Amde ezen a ponton nagy nyomatékkal az
ellentéteit is meg kell fogalmaznunk: nem
ugyanúgy teremtetik meg és létezik, a szakaszo
kat nem is így és semmi esetre sem csak így ol
vassuk; elrendezésük ugyanabban a kötetben
(úgy gondolom, a költő szándéka szerint) egy
szersmind a világ elképzelésének megváltozá
sát is hivatott megjeleníttetni, egy radikális in
terpretáció akár azt is állíthatná, hogy nem
ugyanaz a világ. Maga a képi teremtés kap más
jelleget és jelentőséget. A korai alakzat a képi te
remtés mindenhatóságának eszményében alkot
tatott meg, a világ lehet feloldhatatlanul antinó
mikus, még a drámai fordulatban is őrzi a képi
meghatározottságát, ugyanabban a képben léte
zik és pusztul el; míg a másik két szakaszban a
kép fokozódó mértékben saját maga elégtelen
ségébe. illetve lehetetlenségébe fordul. Ezekben
a költő annyira nem hermetikusan vezeti vagy
éppen csavarja, és esetleg veszejteti el a képi lo
gikát, hogy még a költői beszédaktus sem egy
vonalú, a második szakaszban imitatív elemre
perforrnatív elem, majd pedig kommentár kö
vetkezik, a harmadikban pedig a képteremtés
egy reflexív állításnak, de egy nem lehetséges
képet tükröző-reflektálóállításnak a része. Idé
zem emellé a parabolikus példát, "Isten" képze
tének három megjelenítését. "Isten, ember / nem
töri le a sorsról / a ráütött, arany pecsétekei," (Se
nap; Tt, 11.); "Másoknak - Istennek is - megma
radtál. / Nem te süllyedtél - én merültem el" (Em
léked porló jelét; Tt, 137); "lsten az, ki nem elgon
dolható (... ) Nem marad nyomában / vízcsepp sem,
csaka sós keserűség." (A hely). Az első idézetben
Isten arra neveztetik meg, hogya világ minden
fájdalmát egybefogja, a harmadikban viszont a
neve a megfoghatatlan fájdalom nyomainak és
a nyomok nyomainak végtelenített sorozatát je
löli - ha "Isten" mindig is a világ valamilyen
egységes teremtésének és létezésének volt az
abszolút képzete, akkor már azt kell kérdez
nünk, lehetséges-e mélyebben és radikálisabban
megváltoztatni ezt a teremtő elvet, mint a há
rom megjelenítés sorozatában? Es még tovább:
amennyire nyilvánvaló e költészet motívumai-
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nak koherenciája, a kötetek során fokozódó
mértékben nem a világ inkoherenciáját hivatot
tak-e végül megjeleníteni? Az előző kötet egyik
igen finom érzékű kritikusa, Selyem Zsuzsa
"precíz lehetetlenségeket" és "aszketikusan bá
tor ambivalencia-formát" (Vigilia, 2004. decem
ber) ismert fel a Tél megalkotásának haiku
sorozatában; szintagmái talán azért olyan talá
lök, mert mintha még a meglepetést is kifejez
nék, milyen messzire jutott a költő, akit kezde
tei idején a "nyugatosnak" nevezett (és már ak
kor is elévülőnek mondott) hagyományba akar
tak belesorolni.

***
Az életmű első szava a szférikus érzékenység
világát komponálta meg: "Meghalni szűleiiél.

Kő-combokon / csorgó víz, só, véres verejték" (10
kaszté; Tt, 35); "Egy ütés, pendülő hang, távoli
hang" (Zene; ti, 37); "Fűszál tökéletes éle,/ céltalan
gyönyörűség" (Transzcendens dalok; Ti, 47). Leg
utolsó korszaka felől visszatekintve azonban
úgy látszik, hogy már a rákövetkező kötetben,
amelynek A második szó a címe, felsejlik a felis
merés, hogy vannak "megfejthetetlen", "árnyékta
lan", .mindig újra eltört" élmények és tények,
amelyek megfogalmazására semmilyen érzé
kenység nem elég, "A halálnál pusztítóbb rettegé
sek,/ felhők vágtattak át a szavakon" (Jelek; A máso
dik szá, 28.), és hogy így végső soron éppen a
második szavak "kimondhatatlan"-ok. Az életmű

alkotásának alapelve szerint inkább azt kell ír
nunk, felismerte, hogya második képek látha
tatlanok; s mihelyt erre a felismerésre jutott, fel
fedezte magának a toposzt. amellyel az európai
szellem ezt az antinómiát mindig is megjelení
tette: a "tükör", vagyis a "reflexió" toposzát, ami
pedig mindig is túl a lehetségesen. a lehetetlen
tükrözést is jelentette. "Mert most tükör által ho
mályosan látunk" - írta Szent Pál (lKor 13, 12),
"ahogyaz arcom, ez a kő / röpűl felém a hófehér tü
körből!" - írta Pilinszky (Utószó). A két kép
ugyanazt jeleníti meg, illetve a két nem-kép
ugyanazt állítja: csak akkor látunk igazat a tü
körben, ha már tudjuk, hogy hamisat látunk,
mert az, amit egyedül lenne fontos meglátni: Is
ten képe vagy a saját arcunk képe, soha ponto
san nem, hanem csak másképp jelenhetik benne.
Beszélgetésekben és előadásokban Beney Zsu
zsa szívesen idézi e tükrözés (és nem-tükrözés)
talán legboldogabb változatát, amely szerint a
Szűz a ,tükörbe tekintve egy egyszarvút látott
meg. (Es akik szeretik Apollinaire-t, tudják,
hogy őt még szerelmi kínjában is végtelenül el
szórakoztatták az igaz-hamis tükrözés út- és je
lentésvesztői, ahogy ezt például A megcsalt sze-



rető énekének első szakaszai tanúsítják.) Saját lí
rájában azonban Beney Zsuzsa egyetlen egyszer
sem komponált akárcsak hasonló konstellációt,
amelyben a két elem teljes nem-tükrözése a vi
lág egészének isteni harmóniáját reflektálja; ha
nem sokat s egyre többet feláldozva az érzé
kenység világteremtésének képeiből és képzete
iből, tükör-konstellációinak hamis képei a min
denkori két elem feloldhatatlan különbözőségé

nek igazát, és (elörebocsátom) ebben az új, na
gyon messzire jutó kötetben a világ egy-eleme,
az Arcmás (63) feloldhatatlan különbözőségét

reflektálják. (Nem tudok részletesen kitérni rá,
ezért csak zárójelben jegyzem meg: figyelemre
méltó, hogy ez a mindig szenvedőés szerivedé
lyes költő gyakran határozottan érvelő szintak
tikában vezeti végig a verseit, gyakran még
olyan kötőszókat is beleír, mint "hisz" vagy
.mert", "de"; és szereti a .mint"-tel bevezetett
nyílt hasonlatokat is.)

A kulcsképzeteket valóban már a második
kötetben leírta - az egyik versének az a címe:
A reflexiók (A második szó,16), és egy másik azzal
a sorral kezdődik: "E szemek nem tükrözika vilá
got" (Ádám és Éva; A második szó,23). Ettől kezd
ve állandóan, igen: megszállottan vissza kell
térnie, mert C,mert") ez lett Beney Zsuzsa Iírájá
nak alaptémája: a világ létezése és nem-létezése
egymás nern-tűkrőzésében, vagyis tükrözésé
ben. Néhány példa az akárhány kőzűl: "Mint
eke'/( hasítják a tükrözések / a föld kérgét" (Te voltála
fa; Ti, 109 - de ezt a verset az új kötet első cik
lusába is belevette), "De tükrük mögött nincs fém,
nincs anyag sem" (Mintha több hold; Ti, 143),
"Nem látszó kép, SZázfelől tükröződöl I a tört ég
üvegcserepeiben." (Jöjj el még egyszer; ri, 145),
"Végképp kioltod I és végképp Te a tükrözéseket?"
(Már ez a tértelen; Tt, 162), ugyanaz auditív át
írásban: "Nesztelen - a csönd jég-tükre beállt" (A
már meg nem szólítható; Tt, 121). Megtévesztő

azonban, ha csak olyan példákat idézünk,
amelyben a kulcsszó maga is leíratik; mert a
képzet valójában Beney Zsuzsa majdnem min
den versét és konstellációját meghatározza - és
magam hajlanék rá azt írni, hogy kivétel nélkül
mindegyiket, a gyerekverseket is beleértve.
Négy példát idézek olyan versekből. amelyeket
egyébként joggal a szerelem, a földi lét, a krisz
tusi és az orfeuszi metafizika témájában helyez
nénk el - de ezen túlmenően mégis egyazon
elképzelés széttartó és végül teljesen egybe
hangzó verziói jelennek meg bennük, az, ahogy
egy skizma mentén a (széttőrt) világ lehetetle
nül (igaz-hamisan) tükröződik. "Valaha régen
igaz volt halálod. (...) de most árnyékként bolyon
gok / kettős halálunk holdjai között." (Aki hozzám
ér; Tt, 142); "és nem tudom, mi szörnyebb: a dübör-
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gés / vagy miközben meg-mega/vad: a csend" (Hal
lom messziró1; Tt, 158); "s mint Isten a világot, úgy
én Istent sirassam?" (Csak azért születiem-e; Ti,
20l), "Lépésró1 lépésre követni / éjsötét árnyékodat
onmagamban." (Orpheus és Eurydiké; Ti, 215), és
akkor már olvassuk hozzájuk a 'Kis kacsa' té
májára komponált gyerekversek egyik (bárme
lyik) szakaszát is: "Víz színén úszik / száraz a
szárnya I Mégis elmerültaz éjnek I nedves anyagá
ba." (Tt, 242). A szokásos értelemben vett téma
megjelölések általában is nagyon keveset mon
danak Beney Zsuzsa költészetének mozgásáról
és alakzatairól. Hiszen nyilvánvalóan nem azért
írt 60 haikut a télről. hogy mintegy sorban meg
örökítse az évszak különféle megjelenéseit (míg
egy japán haiku-kötetet olvashatunk ilyen köze
lítéssel is); és vannak panaszdalai. amelyekben
mintha egyszerre siratná azokat, akiknek nevük
volt, mert élete szenvedélyeiben vesztette el
őket, és azokat, akiknek névtelen gázhalála
örökké kísérti - de hát ezeket a panaszdalokat
sem azért írta, hogya halál alakváltozásait
megörökítse, hanem hogya maga egy-témáját
újra és újra megfogalmazza.

Valószínűlegazonban már a Két parton kötet
(2000) ezen a rnindenkori és egyetlen témán be
lül fordulatot jelez. Az előzők során a skizma
tikus világképzetet mindig másképp, egyre éle
sebben megtört, illetve reflektált, egyre inkább
felfoghatatlan konstellációkban jelenítette meg,
míg például az égbe tűnt halott (esetleg: Krisz
tus) siratásának hagyományától eljutott egy
olyan orfeuszi világ elképzeléséhez, ahol az élő

költő örökké az árnyak világában lesz, mert
("mert") az árnyakat magában hordja. E kötet
négysoros-sorozata viszont egy olyan alap
konstellációt ismétel és variál, amelyik semmi
esetre sem 'abszurd' (legkivált nem abban az ér
telemben, ahol e szó a modern irodalom egyik
ágazatát jelöli), de teljességgel a szokásos akár
érzéki, akár fogalmi szembeállításokon kívül
kell elgondolnunk. Már az 1992-ből származó,
Versek a labirintusból című kötetben leírta az
enigmatikus formulát Isten létének és nem-lété
nek meghatározására: "Azért vagy, hogy megfosz
tódj magadtó/" (Tr, 195); és ugyanannak a kötet
nek a legutolsó versében, egy bizarr és soha
nem látott képzetet talált ennek a labirin
tus-konstellációnak a megjelenítésére: "a meg
váltat/an víz tükre mélyén" tTt, 202). (De fontos,
hogy már itt kijavítsam magamat és jelezzek
egyet a hasonló alakzatok közül. A "víz" min
dennél tökéletesebb labirintusa sokunknak
eszünkbe juttathatja Borges parabolikus novel
láját: egy herceget az ellensége bezárta egy vég
telen sok ajtóval és folyosóval felépített labirin
tusba, ám az áldozatnak sikerült megtalálnia a



kiutat; és amikor ő ejtette fogságba az ellensé
gét, a sivatag közepébe vezette - és ebben az
abszolút labirintusban hagyta magára.)

A Két parton (a továbbiakban: Kp) című kötet
(amelyben szerepel "a teremtés sivataga alatt"
kép is - Kp, 50) minden egyes verse ennek az
első előfordulásában határozottan enigmatikus
nak és akár bizarrnak ható elképzelésnek a ki
dolgozását keresi. A "víz" motívuma hosszú
ideig csak ritkán fordul elő, igaz, akkor nagy
erővel ("Majd osszezaruí mögöttem a víz, / a fent,
lent tengerei befogadnak." (Kp, 71), hogy aztán az
utolsó verseket expressis verbis is uralja. De is
métlem, minden egyes verset meghatároz, még
ha a szöveg például "hó"-ról vagy éppen "siva
tag"-ról beszél is. Tulajdonképpen egy szenzuá
lis tapasztalatra megy vissza: bármi, ami a víz
ben tükröződik, egyszersmind el is mosódik
benne. De ez a kötet világalkotásában messze
menőkig spekulatívan reflektált világképzetet
jelent: a létezés és a nem-létezés akként ellent
mondásosak, hogy bármilyen jelenség a megje
lenésével meg is szűnik - vagyis a szélsőséges

ellentmondásukon túl végső soron már nem
ellentmondásosak, "vak tükörben" (nem) jelennek
meg és (nem) tűnnek el egymásban. A "vak tü
kör" szintagmája egy négysoros utolsó két szava
tKp, 70) és így önmagában koncentrálja a világaI
kotás változását. Az eddigi, egyre inkább "őrjí

tó', parázsló és aztán hasító ellentétezések után,
Beney Zsuzsa úgy formálja és deformálja az élet
mű alaptoposzát, hogy kioltja; és ha eddig a je
lenségek mindvégig a hiány és a jelenlét aritinó
mikus párképzete szerint léteztek és nem
léteztek, úgy mostan minden jelenség (a "hó",
miként a "sivatag"), a kioltott tükrözésnek lesz az
egyenértékű jele; a négysoros kompozíció pedig
nem egy drámai csúcsponttal ér véget (mint ed
dig kivétel nélkül Beney Zsuzsa minden korsza
kának a versei, és ahogy a haiku-versek is fog
nak), hanem egy anti-klimaxban, mint: "A kép
malomkő már üresen őröl", "úitjuk a teremtést devak
tükörben", "a közömbös valóság" "kibírhatatlan is
métléseii", "Vize lassan folyik visszafele", "A két part
közt nincs folyó" ( Kp, 56, 70, 88, 104, 110, 115).

A "folyó" illetve a "víz" motívumai a legutol
só kötet új verseiben is sokszor visszatérnek, az
előbbi például úgy, hogy "agyagos C..) talajba
vájja ágyát" (A folyó), az utóbbi például úgy,
hogy az "üledéke"-t látjuk (Téli nap) vagy éppen
azt, hogy "átlátszó, áthatolhatatlan" (Víz, 76) 
vagyis úgy térnek vissza, hogy tulajdonképpen
egy elvet, saját szubsztanciájuk vagy saját jelle
gük megszűntétis megjelenítik. A két-egy motí
vum defigurációja messzi képzetekhez is elve
zet, mivel fokozódó mértékben reflexív ihleté
sű. Két változatát idézem. amelyek tökéletesen
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eltérőek, és mégis, a defiguráció e sajátos elvé
nek jegyében feltétlenül összetartoznak. Első

ként az "örvény" s ennek a révén a "tölcsér",
majd megint a "tölcsérüreg" (39, 68) képzetét.
amelyben mintegy emblematikusan (és talán az
archetípust is felidézve) a lét idóbeliségének,
vagyis időbeli eltűnésének felismerése (nem) je
lenik meg; még továbbá: mivel ez a képzet ma
gának a versnek az ihletésére is vonatkozik
Uölcsér-üregében / teremtimega formák ősvilágát"

- Búcsú), olyan világ-teremtést (nem) jelenít
meg, ahol az ihlet örvényében maguk a szavak
eltűnnek. Másodjára pedig a "por" egészen
meghökkentően gyakori képzetét. "Mert nincs
halálkapu, csak lassú porladás" (Por), "Porlik a
megválthatatlan öröklét" (Elávb a szavak) - így
(ismét csak egy archetípusra is visszautalva) a
megérthetetlen elmúlásról; további verzióban
például az őszről. amelynek vagy ünnepi, vagy
dekadens szépségéről aligha állított valaki ha
sonlót: .Besüppedsz a sötét / göröngyblfl légnemű

létedből a porba", "megkocsonyásodik" (Osz). Hoz
záolvasva például a "Téli nap" képét, ahol az
"üledék" szó végül a "fulladás" utolsó szavához
vezet, vagy A szorongás című verset, ahol a kez
dőkép az "emlékeink"-ről, melyek, .min: mész"
lerakódtak az "egyre sűrűbb" "tér" metaforájá
hoz vezet, meg kell értenünk, mennyire egy
szerre koherens és inkoherens e költészet kép
zetvilága: az "örvény" képzete is, a "por" képze
te is a "folyó", illetve a "víz" alapmotívumának
defigurációja, bennük a költő az időbeli lét
archetipikus emblémáját formálja át e lét önel
vesztésének. önmegszűnésének emblémájává.
A kötet világteremtése rendkívül egységes 
de az önelvesztö, deformáló reflexió elvében az.
A lehető legszélsőségesebb megvalósításban: az
emberi sors "a kőből a kőbe / csukódik" (A fordító),
az Isten pedig "sós keserűség" lett (A hely)- ez a
poétikai elképzelés a világ két legfőbb létezőjét

az anyagukban, a szubsztanciájukban alakítja át
és fosztja meg őket saját jellegüktől.

Természetesen a "tükör" motívuma maga is
számtalanszor visszatér. Például a tenger látvá
nyának. de inkább képzetének metaforájaként:
"süllyedő, felbukkanó tükröket" (A tenger), majd az
emberi élet megint sokkal inkább fogalmi, mint
térbeli elhelyezésére: "anyag és tükör között" (Es
lett), sőt egy versben a létnek és megszűnésének

az antinómiáját (ami azonban mégse antinómia)
megint csak egy tükröző, de éppen semmit
nem-tükröző konstelláció jeleníti meg: "halá
lunk, születésünk / egymást visszaverő üres tükrei
ben?" (A pillanat).

Ez a legutolsónak idézett konstelláció már
félreismerhetetlenül jelzi, hogy az új kötet az
eddigi képzetvilágot és vele az életmű minden-



kori témáját eddig nem ismert, szélsőséges di
menzióban fogalmazza meg. A "holt tükör" me
taforája a Két parton kötetben a látvány őnkicltá

sának érzéki antinómiája, ekként értelmezhető.

Az "üres tükör" metaforája azonban csak verbá
lisan létezik, és kívül van azon, amit akár érzé
ki, akár fogalmi képzetnek szoktunk tartani;
mint ahogy az Arcmásban a semmi kell, hogy
tükröződjék;és egy másik vers szerint a "terem
tés" nem más, mint hogy "a rajtunk átható fény
árnyékká tömörül" (Es lett). Beney Zsuzsa nem ok
nélkül tagadja már a kötet címében az érzé
kenység két privilegizált régióját, a tüzet és az
éjet; aztán a nyitóversben a "nem tudás" "egyet
lenegy" jelentését ismétli ilntroitusz); majd azt a
verset, amelyben önnön "tükörképe" "fekete lyuk
a vaksötétben" (ezt választottuk e cikk elején e
legújabb korszak példázására) azzal a sorral
kezdi: "Egyre kevesebb szó" (ez a vers címe is).
Valóban, e kötetben következetesen egymáshoz
kapcsolja a világ (önlelvesztésének (porrá, őr

vénnyé, üveggé, kövé) és a szó (önlelveszté
sének (akár a csendben, akár "a hangok kdo
szá"-ban) (Csönd) a képzetét. A kötet ezt a ket
tős, de egylényegű képzetet, tehát a világ és a
szó önkioltó tükrözésének képzetét jeleníti
meg, illetve nem jeleníti meg. Nyomatékosí
tom: nem antinómikus jelenségeket, hanem ép
pen az egy-jelenséget - vagyis akár a létet,
akár a semmit. S messze minden saját és min
den idegen előzményétől,abba a nagyon szűk

hagyományba tartozik bele, amelyben a lírai
megnyilatkozás ezt és csak ezt a megjeleníthe
tetlen és megfoghatatlan egy-jelenséget, illetve
egy-képzetet hivatott megjeleníteni és megfo
galmazni.

Néhány idézet a világköltészetből: "A lelkek a
Hádeszben illatérző/c" (Herakleitosz, Simon Endre
fordításában); "A rózsa, melyremost külső szemed
esik, / öröktől fogva az istenben is virít" (Angelius
Silesius, Szabó Lőrinc fordításában); "Senki nem
zárván kristálydugóval / anélkül, hogy beleveszne
vagy megtörné / Méry áradó illatát" (Mallarmé,
nyersfordítás); "egy marék porban az iswnyatot
megmutatom neked" (T. S. Eliot, Vas István fordítá
sában); "Ime, itt a költeményem. (...) Ugy szállong a
semmi benne / mintha valaminek lenne / a pora ... "
(Iózsef Attila); "ahogy az arcom, ez a kő / röpűl fe
lém a hófehér tükörbőlf", (Pilinszky, fentebb idéz
tem már); "Csupa szemmel állaz öröklét is - / ben
ne / fullad meg,mi átsegftette a / feléje utazóképeket"
(Paul Celan, Marno János kicsit módosított fordí
tásában); "A tested kiterjedése a tükörben / a kezemig,
amelyik tó1ed üregessé lesz" (losé Angel Valente,
nyersfordítás, a kötet címe Mandorla, a Krisztust
és a szenteket majdan, az Utolsó Itéletkor övező

mandula alakú dicsfény neve).
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Olyan költészet sorait idéztem, amelyik ele
ve nem-létezőnek állítja, amiről megszólal, de
kizárólag s csak erről a nem-létezőröl akar meg
szólaini. Ezért egyrészt eleve tökéletesen közö
nyös a szokásos értékrenddel szemben (mint
mondjuk az erények hierarchiája a lélekben,
vagy a tükörkép és a fizikai jelenlét antinómiá
ja); másrészt következetesen olyan képeket,
pontosabban képtöréseket alkot, amelyek szen
zuálisan is, fogalmilag is kihívóan értelmezhe
tetlenek - illetve: a nem-létezőt értelmezik,
például az illat-absztrakcióban vagy például a
por-tárgyiasításban, gyakran pedig absztrakció
és tárgyiasítás lehetetlen egymásra vonatkozta
tásában. E poétikai teremtés ismérveit nem ne
héz most már visszakeresni Beney Zsuzsa köte
tében. Valóban, például teológiája még csak
nem is érinti a hit vagy hitetlenség örök dilem
máját, mert számára például Isten önnön meg
szűntének jeleivel létezik. Továbbá nem nehéz
akárhány, feltétlenül szándékoltan konstruált
képtörést idézni, saját definíciója szerint olya
nokat, amelyekben "képek torlódnak képre" (Ké
pek): elegendő az eddigi idézeteket ősszeolvas

ni, kivált azokat, amelyekbe bele is írta a "törés"
szót; de hiszen saját líráját is egy (ugyancsak
spekulatív) konstellációban ekként határozza
meg: "megtöröm szavaimmal / a csend tömbjének
tiszta üvegét" (Summa). Egészen bizonyos, hogy
a visszatérő képeket a "háló"-val, "spirál"-lal,
"fonál"-lal, .ezüstsza!"-lal (amelyek mind elsza
kadnak, összehurkolódnak, szétbomlanak, elfeketed
nek) szintén a poétikai.képzet önmeghatározá
saként (is) kell értenünk; ahogy az egyik vers (A
mély kút fenekén) ezt (majdnem) ki is fejti: "a kút
uaslap"-ja (ez az ugyancsak durva tárgy) és a
"halál" "forrása" (ez a szférikus allegória) úgy
vonatkoznak egymásra, hogy semmilyen "cso
mó" nem köti őket össze - de épp ezért jelzik
ketten együtt és egyként a nem-létező világkép
zetet; egy másik versben pedig egy, még ebben
a kötetben is szokatlan töréssel "a tengerhatárta
lan horizont"-ja végül azt idézi fel, hogy "A fönt
és a lent tengerészcsomói / hurkaiban veszejted éle
ted." (A tenger)

Töréssel, ami persze végső soron annyira
nem az, hogya vers felépítése ismét határozot
tan nem-drámai, hanem kifejtő karakteru: a ten
ger mindenirányú végtelenségében élt élet és az
irányok fatálisan bizarr észleletében elveszett
élet egy és ugyanaz, és egyiknek sincsen bármi
lyen pozitív vagy negatív értéke. Altalánosan
fogalmazva: a kötet egésze és minden verse a
létezés és nem-létezés egylényegűségének kép
zetét hivatott megjeleníteni illetve kifejteni 
amit nyilvánvalóan épp olyan lehetetlen megje
leníteni és kifejteni, mint a lelkek mibenlétét a



Hádeszban, vagy mint egy kerti rózsának és az
Isten-rózsának az egymásra vonatkozását, vagy
akár mint egy test illatának sérthetetlen és ezért
örökké megsértett esszenciáját. Nem is drámai
karakteru, illetve annyiban az, amennyiben a
versek igazi és egyetlen tartalma ennek a
(nem-drámai karakterű) világképzetnek a meg
alkotása. A kötet címe még ennél is erősebben

megfoghatatlan vagy éppen leírhatatlan képzetet
ír le. Tulajdonképpen egy régi, 1971-es versre
utal vissza, ahol a megfosztás legalább még ,,fe
hérség"-be torkollott, de igazi, vagyis megfogha
tatlan értelméhez csak most jutott el: azt kell
megjelenítenie és kifejtenie, ami se tűz-szó, se
éj-szó. Annak a versnek pedig, amelyik a "sza
vak", a .mondatok", a .megneoezések" eltűntét je
leníti meg, az a címe: Főnév, és a szövegben azt
a meghatározást olvashatjuk: "De az útvesztő

nem leirhato", Korábbi életművében gyakran ih
letődött valamilyen kettős létezés illetve kettős

kifejezés alternatívájától vagy esetleg kőztesé

től; és tudjuk, hogya kettő mindig valamiféle
organikus kapcsolódást jelent, ha másképp
nem, hát a de profundis clamavi, "a mélységből

kiáltok feléd" magányos Isten-megszólításával,
vagy a "Páros kínt enyhíthetalázat" (József Attila)
minden reményen túli összetartozásával. De en
nek a kötetnek a kettőssége mindig két léte
ző-nemlétező jelenség, illetve szó öntükrözésé
nek-önelveszejtésének képzetét ismétli és vari
álja megszállottan. Számos vers ennek a nem
antinómiának a modelljére épül: a "legelőször

megérzett" "teremtés"-ről azt ismeri fel, hogy
nem más, mint a "csönd néma súlya" (Csönd),
vagy éppen "saját árnyékunk" fájdalma (És lett);
az "égbolt" és a "tengersík" kétféleképpen meg
világított egy-"minden" és egy-"semmi" (Vigilia);
a "tenger" és az "lsten" azért közösek, mert
egyik szót se lehet kimondani (HallgatáS); és a
"halál"-ban az "lsten" számára "kibírhatatlan"
,,idó~', vagyis a "létezés" jelenik meg (A halá/). A
versek másik csoportja talán még inkább egyé
nien elképzelt modellre épül, ezekben egyetlen
és egyedi jelenség jeleníti meg önnönmaga léte
zését és nem-létezését. A halotti ima állítása
szerint a "por" az ember-teremtmény pályájá
nak emblémája az isteni világ rendjében, "por
ból vagyunk és porrá leszünk", a nem-létből ha
ladunk a léten keresztül vissza a nem-létbe;
Beney Zsuzsánál viszont - aki idézi is a mon
datot (A vég) - a "por" annak a képzete, hogy
egy anyag minden elemében örökké önnönma
gát tükrözi, de ezzel homogénen, durván és
visszautasíthatatlanul önnönmaga (értsd: ön
nön magunk) nem-teremtmény mivoltát jeleníti
meg, úgy létezik (illetve úgy létezünk) hogy
soha sem létezett és soha sem fog létezni. Hi-
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szen a pokol sem más, mint "némaság", vagy
önmagának nekiütődő hang, amelyik Istenhez
szóló panaszt, de még Istentől jövő átkot sem
ismer (Poko/); és magát Istent "önmagától meg
fosztott ezületésé"-nek meg-nem-jelenésében, a
be-nem-következett epifániában kell elképzel
nünk. Rögtön hozzá kell fűznünk: magunkat és
mindenekelőtt magát a költőt is így kell elkép
zelnünk. A kötet meglep az 'én' visszatérésével,
az első nyolc-tíz vers nyíltan egyes szám első

személyben íródik, és ez a forma később is
visszatér. Igya sok egyes szám második szemé
lyű, illetve többes szám első személyű verset is
ennek folytatásaként, tehát önmegszólításként,
illetve általánosításként, a kötet világképzete
szerint: az 'én' "arcmás"-aként olvassuk; sőt az
'én' hangsúlyos visszatérte még a harmadik
személyű versek olvasását is meghatározza, ki
vált, ha azonos motívum szerepel bennük:
"Nem tudom, mire lépek majd" (Félelem, 46), "Nem
a végső perc lesz nehéz - a léptek / az út utolsóré
szén." (Nem a végső perc), "Hány meghány évigél
tél az idóven. / Már kiléphetsz." (A tenger). Az 'én'
és az "arcmás"-a azonban, és akár még erőseb

ben, mint az "Isten", "megfosztott szűleiésé" -ben,
eltűnésében, jelen-nem-Iétében mindenütt jelen
levő: "Nem tudhatom" (39) "nem te te/jesítesz" (40),
"nem nézek" (43), így a nyílt állítások, vagyis ta
gadások vetületében, "be/efulladunk" (43), "emlé
keink me1yén a fulladás" (59), "Már derékig betemet
ve a földbe" (65), így e világképzet képi anyagá
nak vetületében - és éppen egy ilyen képi vers
ben szerepel a "nem anyag" szintagma is (Tengeri
szél); míg az aforisztikus formula szerint: "mintha
én magam lennék / az, aki nincs." (Sötétség)

Ismételjük el: "nem anyag" és "én (...) lennék/
az, aki nincs": a lírai megszólalás és a hagyomá
nyos versalakzat fenntartásával ennél messzebb
alig lehet jutni a költői világalkotás hagyomá
nyos alapelképzelésének átalakításában. A két
Radnóti-emlékvers, amelyekben Beney Zsuzsa
a költő motívumait idézi és deformálja, azt su
gallják, hogy ez a kötet tulajdonképpen Radnóti
sorsának verseit írja meg; élesebben és általáno
sabban (de semmi esetre sem csodálat és kegye
let nélkül) fogalmazva: azt sugallják, hogy
Beney Zsuzsa azt a költészetet akarta megte
remteni, amelyet annak idején Radnóti még
nem tudott elképzelni. Azt hiszem azonban,
hogy még ennél is sokkal élesebben fogalmaz
hatunk: arra vállalkozva, hogy "a teremtés fordí
tott oldalát" (Arcmás), azt a világot, "amit nem te
remtett / meg Isten" (Üveg és foncsor) szavakban
(nem-szavakban) jelenítse meg (ne jelenítse
meg), Beney Zsuzsa saját költészetétől fordult el
egy olyan költészet felé, amelyet eddig nem tu
dott elképzelni.



Bármennyit változott is eddig az életműve,

mindig megőrzött két alkotói elvet. Egyrészt a
világ érzékeny megjelenítését: úgy érzékelte a
világot, hogy bármelyik jelenségében, egy fale
vélben vagy egy pókfonálban a metafizikai lét
jelent meg, és megfordítva, Istenben vagy a ha
lálban az egyedi létező végtelen szépsége; és
másrészt megőrizte a szó drámai ünnepélyessé
gét: úgy szólalt meg, hogy bármennyire szomo
rú is a szövegeinek az alaptónusa. félreismerhe
tetlenül felhangzik bennük a líra dicsérete, akár
diadalma.

Ez az új kötet ennek a (még isteni) "terem
tés"-nek a "fordított oldalát" teremti meg: a jelen
ségeket (illetve az én-jelenséget), amelyeknek
nemhogy érzékelhető színeik vagy vibrálásaik.
de tulajdonképpen dimenziójuk sincsen, midőn
egy spekulatív térben, a 'jrés" nem-helyén, "az
anyag és a tükör / között" (Es lett, 77), (rnint .mi",
emberek), vagy midőn az "üveg és foncsor kö
zött" (Uveg és foncsor) (mint a .sürü anyag")
megjeleníttetik; a szavakat, amelyek nemhogy
nem ragyognak, de mindig a saját elveszejtésü-

ket és a saját árnyékukat (a labirintust, az elhall
gatást, a csendet) triondják.

Lehet, hogy nem példa nélkül való, de min
denképpen ritka és valósággal elképesztő vál
lalkozás: egy költő drámai fordulattal (mert is
métlem, ebben és ennyiben ezek a versek pate
tikusak és drámaiak) az életművét ihlető és élte
tő elvet addig formálta tovább, míg éppen az el
lenkezőjéhez, a régi értelmében egy genuin
nem-lírai elvhez jutott - és ennek az alapján te
remtett lírai alakzatot, a költészetnek egy olyan
régiójában. ahol nincs tűz és nincs éj. (Argumen
tum, Budapest, 2005)

I A Tűzföldi táj a költő válogatott verseinek
gyűjteménye (Szépirodalmi, Budapest, 1990). A
továbbiakban mindenütt, ahol lehet, ebből idé
zek, és a kötetet Tt rövidítéssel jelzem. Ahol vi
szont az idézet után csak verscím vagy csak ol
dalszám következik a zárójelben, a most bemu
tatott, új kötetből idézek.
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