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A TITOKZATOS ARTIKULÁCIÓI
Beney Zsuzsa: A tárgytalan lét

A köznyelv szóhasználata sz érínt könnyen ki
egészíthető például a sűrű, az üres fogalma el
lentétjével, a ritkával és a telivel. Az anyag elle
nében lélekről, a halál ellenében életről beszé
lünk, s ekkor a dolgok természetét avval a köz
ismert spekulatív rendszerrel k özelitjük meg,
mely a valamikori egy kettéhasadtságát, végső

. soron az ellentétek egységét, egymást kiegészí
tő korrelatív viszonyát stb. állítja mint elsődle

ges létismereti módot. Am az olyan mindenna
pi tapasztalás, mint például az ízlelés, a színek
észlelése, kibillent bennünket a bipólusos rend
szerből. Természetesen nem a pólusok közti
gazdag átmeneti skála esetleges megnyílásáróI,
megtapasztalásáról van szó, hanem az ellenté
tes pólusok és a köztük lévő képzeletbeli ten
gely megkétszereződéséről,megsokszorozódá
sáról. Mert mi az édes ellentettje: a sós, a sava
nyú, a keserű? Mi a vörösé: a komplementer
zöld vagy szimbolikusan a fekete?

A lét fogalma szemantikailag ellentétben áll
a nem-léttel, és ellentétben a halállal. De vajon
miben ragadható meg nem-Iét és halál viszo
nya? Emlékezés - nem-emlékezés - felejtés hár
masában miképpen írhatók le a pólusok közti
viszonyok? Beney Zsuzsa: A tárgytalan lét című
kötete kivezeti az olvasót a közismertnek és
ezért magától értetődőnek tűnő kétpólusú gon
dolati rendszerből, és aforizmatikus verseivel,
szinte filozófiai egzaktsággal, olyan három
osztatú világot állít elénk, melyben a léten túl a
halált és a nem-létet is, az emlékezés után a felej
tést, de a nem-emlékezést is meg kell ismernünk.

A valóságon és a halálon túli világ mitikus
keretben jelenik meg az Elrongyolt részletek-cik
lus háromsoros rövid verseiben, főként pedig a
közéjük fűzött hosszabbakban, melyek Orpheus
és Eurydiké történetét parafrazálják (Orpheus
vagy Eurydiké-ciklus). Az antik hagyomány öt
vöződik a költői én saját lelkivilágába történő

mitopoetikus alászállásaival, új történeteIemek
kel egészül ki Od. például a háromszoros elme
rülés, a Tristán és Izolda-motívummal ötvöződő
vakság említését, illetve az Orpeus és Eurydiké
című vers több mozzanatát). Beney Zsuzsát
érezhetően nem a hagyomány variációivaI való
viszonyképzés foglalkoztatja, sokkal inkább bi
zonyos saját lélekállapotok képszerűvé tételé
nek, a pillanat kinagyíthatóságának lehetősége.

E statikusságban minden részlet megtapasztal-
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hatóvá válik, értelemet, sőt méltóságot nyer.
Valószínűleg ebből (a részletek állóképszerűsé

géből) adódik, hogya látás mint elsődleges ér
zékelési mód önálló verstárggyá emelődik, a
belső mentális képek és a vakság viszonylatá
ban is értelmeződik. Kérdésessé válik, valósá
gosabb-e (megélhetóbb, meghatározóbb-e) az,
amit fizikai-biológiai úton szemünkkel tapasz
talunk, mint az, amit a lélek, a képzelet 'látása'
által. Nem kétséges, a képzelet látása kiegészíti,
de felül is múlja a fizikai tapasztalásét: nyitott
szemmel sohasem láthaM; másik, belső szememmel
láttalak meg; vissza se nézve láttalak meg; - és ki
vezet a létből, át a nem-létbe: láthatatlan anyag
kötözött; tekinteted súlyával átemeltél.

A látás mint elsődleges észlelés, sőt mint va
lamiféle tapasztaláson túli tapasztalási forma ak
kor válhat a virtuális versvilág szervezőelemévé,

ha a versben a dolgok látható, külsődleges jel
lemzői, például mozgásai/mozdulatlanságai va
lamiképp fontosabb szerepet töltenek be, mint
más érzékelési formák által befogható tulajdon
ságok. A tárgytalan lét verseit a mozdulatlanság
hoz közelítő mozgások uralják. Olyan végtelen
be nyitott folyamatok, melyek lassan és bizonyo
san zajlanak, de talán sohasem zárulnak le. Több
helyütt az antik mitológia és filozófia jelképeit és
kérdéseit is felmutató Beney-művek eszünkbe
juttatják Arisztotelésznek a mozgásról szóló ta
nítását, miszerint minden valóságos dolog ön
magában véve két mozzanatból áll. Az aktuális
lét mozzanatából, aminek alapján a valóságos
dolog az, ami aktuálisan (aktus); és a lehetőség

szerinti lét mozzanatából, aminek alapján a való
ságos dolog a mássá válás lehetőségével rendel
kezik (potencia). Beney Zsuzsa verseiben a vala
mivé válás lehetősége, a potenciális mozzanat,
mintha sohasem fordulna át az aktuálisba, sőt

mintha kiterjesztődve magába olvasztaná önön
ellentétét. Abszolutiz álódik, új minőséget teremt.
Gyakran olvashatunk ezért a versekben nomi
nalizált, ige nélküli mondatokat, infinitivusokat,
folyamatos melléknévi igeneveket, ismétlődést

illetve történést kifejező igéket : csorog, beszürem
lő, átsugárzá, oszlani, eljoszlottak, nyaldosó, lüktetett,
ömlik, gomolygott stb. Jellemző, hogya gondolat
"helyesbítődik", az aktív potencia passzívra cse
rélődik: Az eml ékez és lassan beszivárog / Vagy in
kább besz ívódik az időbe. / Elrágja mint moly.

Nem a semmit / Látta. Már semmit se látott. El
tűnik az észlelés tárgya, a látás mint tapasztalás
folyamata nem vezet el többé magához az érzé
kelhető világhoz. A szép pedig, mely leginkább



a látási észlelés által lenne megragadható, és al
kalmas lehet arra, hogy a szellemi embert az ér
zéki világhoz visszavezesse (Schiller), tárgyta
lannáválik. A fájumi arc,a szem,a szemöldök / Tü
kör, mely már a semmit tükrözi. / Tárgytalan szép
ség.; kiégeti a lelket (A vak király). A tárgytalan el
vont, filozofikus kategóriája kiterjesztődik ma
gára a létezésre is. Márpedig a tárgytalan lét
megtapasztalhatatlan, kivezet önmagából, létre
jöttének pillanatától fogva új szférák megnyílá
sát feltételezi: legyen bár az a halálé, vagy a
nem-lété. Ugy tűnik, az érzékelhető világ elég
telenségének és felszámolódásának költői élmé
nye teremti meg a v~rses kötet tükör-metaforá
jának gazdagságát. Erdemes megemlíteni, mert
éppen Orpheus és Eurydiké történetéhez kap
csolódik, hogy Jean Coeteau-nál a tükör két vi
lág, az élet és a halál hártyaszerű kapujaként, a
könnyű átjárhatóság jelképeként értelmeződik.

Beney Zsuzsa mítosz-feldolgozásai viszont a
tükröt és a tükrözödest a visszahozhatatlan
pillanatokkal (az egymásra találás, a végső bú
csú pillanataival), a megszenvedettséggel hoz
zák összefüggésbe. A szem tükrében meg
jelenő dolgok, akár a fizikai világ, akár a lélek
tükröződései is, lényegiek, közük van az abszo
lúthoz, hiszen Istennel, a szerelemmel, a léte
zéssel kapcsolatosak. Ami a tükörben jelenik
meg, az lenyomat, nyom, jel a létezőről, a tükör
őrzi az attribútumokat (Az emlékfelszív6dik nem
marad más / Csak egy vörös visszfény az ablakon. /
Nem a lét, hanem tukorképei) és megfordítva: a tü
kör lehet üres, a létezőt a nem-léttel szembesítve
(Férfiként indult a szorosba érte. / Aztán a teste tűnt

el, majdti lelke. I Magát kereste az üres tükörben).
Az Orpeus és Eurydiké című versa látás, a

tükröződés metaforáit az antik mítosz neveze
tes talányának megfejtését keresve aknázza ki.
Figyelemre méltóan eredeti és érzékeny mű, né
hány - talán a 3-2, 2-3-as tagolású szabályos
strófák formakényszere miatt - kevésbé erőtel

jes sor ellenére is. A visszafordulás rejtélyének
megvilágítását a dialógus és a kettős monológ
határán futtatott kompozíció, a férfi és a női ter
mészet, a cselekvésre és a passzivitásba kény
szerített ember, az élő és a holt világának ellen
pontozása segíti. Aki a tükörbe tekint, önmagát
pillantja meg. Aki szerelmese szemébe, önma
gáról és a másikról együttesen kap képet. A
vers (és a kötet egésze) pedig éppen ezt, vagyis
a tükröződés folyamatának harmadik alkotó
elemét/mozzanatát hangsúlyozza: a tükörbe te
kintő szemlélő és a tükörben keletkezett fizikai
kép után a visszahatást, a bizonyos értelemben
mássá vált szemlélőt. Rád néztem vissza? Önma
gamra néztem. / Téged vesztettelek el?Magamat. (A
vers címében a két mitológiai alak nevét kap-
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csolatos kötőszó, a cikluscímben a választó ér
telmű vagy fűzi össze. Az utóbbit a saját identi
tást csak a Másik által elnyerő emberpár végső
összefonódottságának jelképeként, a tükör-me
tafora ad abszurdum viteleként olvashatjuk.) A
vers történései később a látás képessége helyébe
a hallást, a belső látást, majd valamiféle érzéke
ken túli érzékelést helyeznek. Az Eurydiké el
vesztése után magát is elvesztő Orpheusz és a
föld alatt II Koronás fák gyümölcsét ízlelő Eurydiké
a kettős halál megtapasztalói. Az első halál: létünk
megszűnése / Tűnt fény vízi6ja a vaksötétben. I Pa
rázsa szemhéj belső bársonyán. II Dea második halál
bana nemlét / Tűnik a nemlét-mögötti anyagba. (. ..)
Első halálom még nem is halál volt / Te voltál, lelkem
túlcsordulása, I A Ne1küled képtelen létezés. II A má
sodik: a már beletörődés, / Sötétségben világl6 r6zsa
szál. A kötet virtuális világának e hármas konst
rukciójában tehát - túl a gondolatilag biztonsá
gosan befogható és az érzékileg megtapasztalha
tó határain - a legvégső stáció a feledés és az
anyagszerűsödés dimenziója, mint egy nem-lét
alatti, harmadik ontológiai sík. Sűrű, rétegzett e
mindent anyagba olvasztó világ. Mégis a lélek
anyaggá válására, az isteni transzcendencia
masszaként aposztrofáltságára vonatkozó kérdé
sek úgy hatnak, mint a költői intenció alól kicsú
szó bizonytalanságok, fájdalmas következteté
sek, melyek öntörvényűen törik meg a verset
(Orpheus útja, Lehet, hogy ez az Isten?).

A kérdezés, a beszéd, a szó egyébként a kap
csolatteremtés ritka lehetőségeként mutatkozik
meg A tárgytalan létben, olyasvalamiként, mely
nek működésérőlkülön hírt kell adnia a költő

nek, akár a tautológiára is rájátszva: Nem hall
gatni. Csakszavakkal beszélni. Szavakkal sz61unk. A
szó fontosságát a kötet egészének horizontja is
megerősíti, hiszen státusát egyedül csak a lét
szférájában nyerheti el. Szavakkal sz6lunk, bár
tudjuk, a sz6 / Elszáll mint vadlúd, mint víz elszivá
rog, I Mint a homokot, elfújja a szél. (Itt az utolsó
idézetnél jegyzem meg, hogy a kötet két ciklust
kétféle betűtípussal megjelenítő tipográfiája se
gíti a versek közti tájékozódást, de pótolni nem
tudja a lapszámozást, s így a cím nélküli versek
idézése és a visszakeresés problémát jelent.)

Van vigasz? Nincs, de nincs vigasztalanság
sem - Beney Zsuzsa versei az "így van" -gesz
tusával íródtak, a költői szubjektum által megta
pasztalható illetve leginkább elképzelhető vi
Iágtok) aposztrofálásával. Annak tudomásul véte
lével, hogy el kell tudnunk viselni a nyugtalaní
tót, a bizonytalant is. S ha pedig e titokzatosságot
a poézis és a mítosz eszközeivel valamiképp újra
és újra artikulálni tudjuk, közelebb kerülhetünk
megértéséhez. (Argumentum, Budapest, 2(03)

VARGAEM6KE


