
Szavakba veszejtett
végtelen
Beney Zsuzsa Szó és csend között című kötetének
versvalóságáról

„Hiszen az irodalom lelke mégiscsak a költészet.”1

Az ember jelenbe-vetettségének kínját, létezése — e még-nem-lét
és már-nem-lét között mutáló vékonyka földi jelenlét2 — közöttes hely-
zetét a gondolkodás kezdetei óta rendezni és értelmezni: megnevezni
próbálja. E megnevezési utak közül a költészetnek, mindnyájunk
anyanyelvének3 különleges ontológiai státusza van, mely státusz a
megnevezhetetlen megnevezésének reménytelenül gyönyörű kí-
sérletében, a kifejezhetetlen kifejezésének paradoxonában bonta-
kozik ki. A költői nyelv alakzata annak a reménytelen, mégis újra és
újra megkísérelt szellemi aktusnak az alakzata, mely a létezésünk
mélyén rejlő mondhatatlan és e mondhatatlan teljes egészében soha
meg nem valósulható kimondása közötti térben, e hiányzónában
teremtődik meg. Egyedül a költészet nyelve teremtheti meg a szóvá
válthatatlan létezés szavak alkotta birodalmát.

A Gondolat Kiadó gondozásában 2008 tavaszán, közel a költészet
napjának ünnepéhez, napvilágot látott — megtéve az első lépéseket
a költői-írói életmű teljes kiadásának útján — egy különleges kötet-
hármas, mely Beney Zsuzsa Összegyűjtött verseit tartalmazza. E kö-
tethármas második darabja Csönd és hallgatás között címmel a költőnő
Szó és csend között című, korábban (1993-ban) önállóan megjelent
kötetét, valamint a Tükör és tükörkép között című írását foglalja magá-
ban. Ez utóbbi művében „Beney Zsuzsa a saját bevallása szerint a
nem »befejezett«, hanem »abbahagyott« Szó és csend közöttet próbálta
folytatni”.4 A kötethármas középső könyvét az teszi különlegessé,
hogy a benne található írások a külső szemlélő számára esszéknek
tűnnek. Folyószövegek ezek, hatalmas, egyetlen lélegzetvételre írt,
oldalakon át tartó, véget érni nem tudó / nem akaró mondatokkal
— és most mégis az életműsorozat Összegyűjtött verseinek szerves
részeként állnak előttünk.

Az első benyomásait gyűjtő olvasó számára merésznek hathat e
tény: a Szó és csend között szövegeit „Beney Zsuzsa határozottan és
kü lön hangsúlyozva verseknek nevezte”.5 Sőt, ez a megállapítás — a
költő (!) megállapítása — nem csupán az egyszerű olvasó, hanem
a szakavatott recepció szemében is különösnek tűnhet. Ezt bizo-
nyít ja többek között az is, hogy a Csönd és hallgatás között szövegeit
a kötethez írt önálló, önmagában véve is művészi alkotásnak te-
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kinthető bevezető tanulmányában az életművet kiválóan értő kriti-
kus, Pór Péter is „prózaszövegeknek” nevezi: „Beney Zsuzsa pró-
zaszövege a költői lélek archetipikus világtapasztalatát írja újra.”6

Elfogadva ezen írások esszékként vagy prózaszövegekként történő
megközelítéseit és értelmezéseit, mégis megkísérelnénk most egy le-
hetséges másik nézőpontból: a versvalóság nézőpontjából kibontani
elemzésünket. Tisztelettel vizsgálódásunk alapjául véve a kötet költő-
jének, Beney Zsuzsának meghatározását, mely szerint e szövegek: ver-
sek, a kötet szövegerdejében sétálva, szó és csend között megkíséreljük
megtalálni azokat a vonatkoztatási pontokat, azokat a szövegerdő sű-
rűjében megbújó titkokat, melyek hitelesíthetik, (jelen)létükkel igazol-
hatják a Szó és csend között kötet szövegfüzérének versvalóságát.7

Miért kísérlünk meg beszélni tehát a Szó és csend között versvilá-
gáról? Mindenekelőtt azért, mert Beney Zsuzsa versvilágként be-
szélt róla. Ennek az alkotói szándéknak tiszteletben tartása pedig
elégséges alapot nyújthat arra, hogy némileg módosítsuk kérdés-
feltevésünket. A kérdés tehát — a költőnő által meghatározott mű-
fajon alapulva — elsősorban talán nem az, hogy a Szó és csend kö -
zöttet mint verset vagy mint prózát olvassuk-e, hanem az: miért vers
az, amit olvasunk? Melyek azok a poétikai jegyek, melyek megte-
remtik és megőrzik a Szó és csend között versvalóságát?

A mondhatatlan bűvöletében

E poétikai jelenvalóság mindenekelőtt talán nem más, mint a kötet
egészének tere és gondolatvilága: a közöttiség tapasztalata. A kötet-
ben szereplő valamennyi írást a címektől egészen a szavak lelkéig,
a metaforákig egy sajátos, Beney Zsuzsa költészetére oly nagyon
jellemző között-világúság járja át.

Máthé Andrea A hallgatás nyelve című esszéjében a következőket
olvashatjuk: „A nyelv és a hallgatás közös határán akkor vagyunk,
amikor a kimondhatatlant próbáljuk megnevezni. Ez a kísérlet ha-
tárhelyzetre — önmaga határhelyzetére — irányítja a figyelmet. A ha-
tárhelyzetek az emberben a létét meghaladóval való találkozást tu-
datosítják. (…) a misztikus (el)beszélő tudja, hogy a kimondható nem
elégséges élményének közvetítéséhez, de a teljes hallgatás is lehetetlen
róla. (…) nem juthatunk el egy konstans értelemhez vagy jelentéshez,
hanem egy metaforikus kifejezés értelmezése újabb metaforikus ki-
fejezéssel történik, s így mindig közelítés lehetséges, de megragadás
nem. (…) A leírás ezért „helyettesítő nyelvvel” történik, melyet ’a szak-
ralitás nyelve’ kifejezéssel jelölök, s amely — feltételezésem szerint
— a költői nyelvvel érintkezik és tart szoros kapcsolatot.”8

E fenti gondolatok a misztikus próza nyelvének vizsgálata köz-
ben születtek, s e próza nyelvét az írónő ’a szakralitás nyelvének’
nevezi, felfedvén szoros kapcsolatát, sőt érintkezését a költői nyelv
ontológiai státuszával. Hiszen maga a költői nyelv az, amely a leg-
sűrítettebben „helyettesít”, tehát amely mindenekelőtt nem a jelen -
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lét, hanem a hiány helye, a körülírt szóvátehetetlen metaforikus hi-
ányalakzata. Beney Zsuzsa írásaiban, a Szó és csend között verseiben
a szöveg költői erejében rendre megtapasztalhatjuk mondhatatlant
megtestesítő határhelyzeteinket vers és próza, hajnal és reggel, ősz és
tél, haldoklás és halál, teremtés és születés, szerelem és őrület, sors és vég-
zet között.9 A kötet végtelennek tűnő mondataiban a konstans érte-
lemhez való eljutás lehetetlensége, témáiban az egymáshoz oly
közel álló léttartományok közötti rés tapasztalata ölt testet.

„… az éj és a hajnal közötti szakadékon már túlju-
tottunk, és most, a másik kopár mélyedés-
ben járunk (…) a hajnal-
tól a reggelbe vezető ösvényeken, a tér
olyan képzeteiben, amelyek tudatunkban az
idő elképzelhetetlenségét fordítják át egy
nyelvnek, a nyelv felismert összefüggései-
nek meg nem értett szavaira — úgy járunk
a zizegő zúzmarában, (…)
hogy lépésről lépésre érezzük azt,
ahogy az éjszakai feketeség, az álom öntu-
datlansága lassan átadja helyét a reményte-
lenség mélyebb öntudatlanságának, és az
alvás magánya a kétségbeesés ólmos leme-
zei közé préseli a lelket, mely valószerűtlen
valóságával szakadt el az időtől…”10

A konstans értelemhez való eljutás lehetetlensége Beney Zsuzsa lí-
rájában oly módon testesül meg, hogy szüntelenül ugyanazt a verset író11

életművében egyetlen gondolat, egyetlen szó, mint a teremtés maga,
variációk végtelenjét szólítja a létbe. A Szó és csend között versfüzéré-
ben éppen úgy, ahogy a költőnő valamennyi kötetében, minden gon-
dolat mintha az előző sajátos metamorfózisa volna, mely átváltoztatja,
és — ugyanakkor — minden átváltozásában felül is írja önmagát, je-
leként e metamorfózisban a teljes megnevezés lehetetlenségének, a
szövegek metaforikusságában pedig költői lényegének.

„A szél széttépte a pókfonalat. / Szakadás szó és jelentés között”12 — írja
a költőnő egy korábban kötetbe föl nem vett versében. A mindenkori
költői nyelv ebből a szakadásból táplálkozik, a szakadás szülte hi-
ányt mutatva fel önmagában. Ugyanaz az éltető ereje, ami a kínja is.
A szó és jelentés közötti szakadás összeöltésének reménytelen kísérlete
legautentikusabban a költészet kísérlete. Ez a kísérlet — pontosabban
a kísérlet reménytelensége — pedig a sűrű elnémulásban, a mini-
mummá redukált költői nyelvben13 éppen úgy hitelesen megélhető,
mint ahogyan megélhető a szavak áradásában, ahol a mondhatatlan
kínja nem az elhallgatás sűrű cseppjében, hanem az egymásba hul-
lámzó szavak zuhatagában érhető tetten. Beney Zsuzsa versszöve-
geiben a konstans értelemhez való eljutás lehetetlensége szüli a sza-
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tartalmazza.
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vak áradását. A Szó és csend között szóáradatában paradox módon
éppen szavaink tehetetlensége formálódik szöveggé — e tehetetlen-
ség megszüntetésének reménytelen költői kísérletében.

„ezt a mindig sötét víztükröt
(…) amelynek hideg avarillata
a gyermekkorból és a költészetből felmerü-
lő szőlők és almák emlékszigeteit úsztatja
érzéki és egyben fényes hullámain (…) nemcsak
azért kerestem fel, reggel és alkonyatkor,
hogy révedezésem pillanataiban meghalljam
az idő percegését (…) — hanem
éppen ellenkezőleg, idő és időtlenség foly-
tonos egymásba fordulásáért (…),
a levegőbe fagyó szavak képzetének
képtelenségéért — egyszóval azért, hogy foly-
tassam (…) a ritkás párbeszédet,
melynél egykor talán jobban kívántam az áb-
rándos magányt, és a vadcitromfa szúrós ága-
zatából magam mélyesszem körmeim alá új-
ra és újra annak a felismerésnek a töviseit,
hogy elbírhatatlan az a világ, melyben az is
megszólítható, aki nincs.”14

„Felmerülhet a kérdés, hogy ha közölhetetlen egy tapasztalat,
akkor miért győzi le a közlés vágya a közlésképtelenségét? A kér-
dés (…) a legszembetűnőbben az ember és az emberi nyelv határa-
ira irányítja rá a figyelmet (…) rákényszeríti a megszokottat (min-
dennapit), hogy teremtse meg önmagából e rajta kívül lévő, de vele
érintkező kimondhatóságát. Mindezt úgy kívánja megtenni, hogy
közben a kimondhatatlan nyelve ne tűnjön el, de áttetszően benne
legyen a kimondottban.”15 A Szó és csend között már címében is a
fent érintett kimondhatatlannal való küszködés terét jelöli ki saját
világaként: a kötet mondatzuhatagainak fátyolán a kimondhatat-
lan jelenléte szűrődik át.

A Beney-versek „anyagtalannak, átlátszó fényfátyolnak”16 hat-
nak. E szavakkal vezette be a szépirodalomba Weöres Sándor
Beney Zsuzsa költészetét a költőnő pályájának hajnalán — e weö-
resi, metaforikus jellemzés pedig a Szó és csend között poétikája kap-
csán is kiválóan megállja helyét. Az átlátszás, az áttetszés mindig
két tartomány között teremt kapcsolatot, az átszűrődés eseménye
mindig közöttes térben történik. Így az az anyagtalan, átlátszó fény-
fátyol jelleg, melyet Weöres Sándor a Beney-líra lényegi kisugárzá-
saként határozott meg, egyszerre lehet metaforája Beney Zsuzsa
költői nyelvének — így most tárgyalt kötetének is (!) —, és egy-
szerre lehet metaforája a mindenkori költészet közöttes, misztikus
státuszának.

14Vers és próza között,
in Beney Zsuzsa:

Szó és csend között.
In: B. Zs.: Csönd és hall-
gatás között. Összegyűj-

tött versek II. i. m. 18–19.

15Máthé Andrea:
A hallgatás nyelve,

i. m. 783.

16Weöres Sándor:
Beney Zsuzsa lírájáról.
In: Költők egymás közt.

Szépirodalmi, Budapest,
1969, 39.
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Mítosz és el-nem-rejtettség

E Weöres Sándor-i kép, az anyagtalan fényfátyol-szövet áttetszősége
talán a mindenkori műalkotás heideggeri el-nem-rejtettségének17 me-
taforájaként, sőt matériájaként is értelmezhető. Heidegger az igazság
görög szavát, az αλήθεια-t (alétheia) fordította el-nem-rej tettség ként, ki-
fejezvén ezzel azt a görög szóban eredendően benne rejlő bölcsessé-
get, hogy az igazság nem tényszerű és eleve hozzáférhető valóság,
hanem olyan létező, mely sem előlünk egészen elfedve, sem előttünk
teljesen feltárulva nincs, hanem e két állapot, az elfedettség és a feltá-
rulás közötti létmódban rejtekezik, a megismerés teljességgel soha meg
nem valósulható folyamatos aktusában történve. Heidegger munkája,
A műalkotás eredete szerint éppen ebben az el-nem-rejtettségben van
jelen eseményként a műalkotás. Beney Zsuzsa a magyar lírában egye-
dülálló módon anyagtalannak, átlátszó fényfátyolnak ható költészete,
mely a Szó és csend közöttben is ebből az anyagtalan anyagságból szö-
vődött, nyelvi matériájában a költészet lényegét sejteti.

El-nem-rejtettségükkel, a között terének jelenlétével ezek az írások
mintha a létbe vetett ember szemlélődésének alapközegét képeznék
le. Beney Zsuzsa kötetének szövegvilága egyszerre szemlélődő és ér-
zéki, mint a misztikusoké — saját magába Möbius-szalagként visz-
szakanyarodó mondataival pedig egyszerre rendszerező és absztra-
háló, mint a filozófusoké. A Szó és csend között az érzéki és az absztrakt
közötti térben, ezek ötvözéséből keletkezett. Az a tér pedig, ahol ez
a két világ, az érzéki és az absztrakt tartomány egyesül — pontosab-
ban, ahol ezek a valóságtartományok még nem váltak el egymástól
—, a Szókratész előtti bölcselet világa. Beney Zsuzsa költői nyelvének
matériája és költői látásmódja, amellyel mindenben megsejti és meg-
sejtteti a benne rejlő mitikus erőt, a preszókratikus filozófia világát
idézi meg. A mítoszok világából még élő forrásként táplálkozó, a ter-
mészet érzéki-fizikai tapasztalásait az absztraháló bölcseleti gon-
dolkodással költői nyelven ötvöző, a saját megszületése pillanatá-
ban álló görög filozófiáét: azét a filozófiáét, mely megteremtette az
αλήθεια titokzatos fogalmát. A költészet maga pedig mi volna más,
mint a létünkön való tűnődésnek (mely minden filozófiai gondolko-
dás forrása), a titokzatos létezés szemlélésének legsűrítettebb és nyel-
vileg legmagasabb foka, az αλήθεια nyelvi megtestesülése?

Beney Zsuzsa „költő volt, annyira feltétel nélkül és átszellemülten
költő, ahogy ma már kevesen mernek és tudnak azok lenni”— írja róla
Pór Péter az Összegyűjtött versek első kötetének bevezető tanulmányá-
ban.18 A Szó és csend között szövegfüzére a maga mitikus szövetével a
létbe vetett ember eredendően költői látásmódjához tér vissza. Ahhoz
az ősbeszédhez, mely ösztönösen mindent metaforikus képekben
nevezett meg, megteremtve az emberiség archetípusos képzeteit és
mítoszait. Ezzel a világlátással pedig a Szó és csend között kiválóan
illeszkedik Beney Zsuzsa egész költői életművének poétikájába.

17Vö. Martin Heidegger:
A műalkotás eredete.

(Ford. Bacsó Béla.)
Európa, Budapest, 1988.

18Pór Péter: Előszó.
In: Beney Zsuzsa:

Hulló idő. Összegyűjtött
versek I. i. m. 5.
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Mitikus szövetet sző ez az életmű mindenekelőtt motívumhasz-
nálatában, hiszen élővé és sajátjává teszi kettős gyökerű — zsidó-
keresztény és görög-római — európai kultúránk mítoszok béli mo-
tívumkincseit, sőt Beney Zsuzsa lírája táplálkozik a népköltészet és
a népdalvilág sajátos képi- és formakincséből is. Ez utóbbinak leg-
szebb példája az 1986-ban született, és az 1990-ben megjelenő Tűz-
földi tájban önálló egységként szereplő Madárka, mely egyik gondo-
latában emberi létünk lényegét éppen a mitikus látásmódban
határozza meg: „Nem képek között élünk. Jelképek között. Emberi létünk
lényege ez.”19 Átjárja a mitológia Beney Zsuzsa költészetét az ősi tör-
ténetek személyes hangvételűvé lényegült újraírásaiban (Orpheus és
Eurydiké, Orpheus vagy Eurydiké), jelen van a költőnő műveinek bú-
vópatakként fel-felbukkanó és vissza-visszatérő motívumaiban: a
tükör és a víz csodájában, a tükröződés jelenségének Narcissushoz
kötődő mítoszában, az Isten szava által létrejött teremtés ószövet-
ségi motívumának vagy épp Krisztus szenvedésének és halálának,
a megváltás és megválttathatás kérdésének kontextusában.

Beney Zsuzsa lírájába azonban nem csupán az emberiség többezer
éves archetípusos képzeteinek fonalát szőtte bele. A költőnő képes volt
maga is meglátni a valóságelemekben rejlő titokzatosat, képes volt
megteremteni e valóságelemekből saját mitologikus rendszerének szö-
vetét. Ez a tett pedig, mely a Szó és csend között írásaiban is végre-
hajttatik, felülírhatatlanul költői tett — a költői szó eredendő értelme
szerint. Mert „az emberiség előbb tudott versben beszélni, mint pró-
zában” — írja egy esszéjében Kosztolányi Dezső. „Amikor az első em-
ber kinyitotta szemét bölcsőjében, mely az egész földgolyó volt, föl-
ordított azon való ámulatában, hogy erre a világra született, s az
indulat, fájdalom, rajongás ütemes szavait gügyögte. Ivadékai csak
később tanulták meg a prózát. (…) A vers mindnyájunk anyanyelve.”20

Ez a költői-mitikus beszédmód előbb létezett a prózainál, ebből
a költői-mitikus beszédmódból és világlátásból szövődtek a világ-
irodalom legelső szövegei: ebből sarjadt ki az irodalom maga. Ebbe
a lényegét tekintve költői látásmódba simul a Szó és csend között
kötet saját mitológiája is a kötet folytatási kísérletével, a Tükör és tü-
körkép között című írással egyetemben, mely immár az Összegyűjtött
versek Csönd és hallgatás között című kötetének szerves része.

„LÁTTAM a tenger tükrét nyugalmasan végigsi-
mulni a horizont széléig,
(…) láttam éjszaka is, amikor a Holdat,
édestestvérét, anyját és szerelmesét fogadta
be, és sugározta vissza az égre, e két gyöngy-
kagylót, (…) az egyiket betakar-
va vékony selyemlepellel, a másikat,
magát is tükröt, egy láthatatlan sugárzás pá-
rájába öltözötten. (…) A víz
és a hold egyneműek, és nemcsak abban,

19Beney Zsuzsa:
Életem élete.

Összegyűjtött versek III.
Gondolat, Budapest,

2008, 79.

20Kosztolányi Dezső:
Ábécé a versről és költőről.

In: K. D.: Nyelv és lélek,
i. m. 433.
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hogy mindkettő női princípium. Egynemű-
ek teremtettségük rejtelmességében, a vizek
ősi surrogásában és a ráfigyelő hold éles
csendjében. Egyneműek keménységükben
(a víz a legkeményebb anyag), és ugyanígy
keménynek tűnik a kihűlt hold ezüstlapja —
és mégis, mindkettő lágynak is tűnik, hul-
lámzónak az egyik, változónak a másik, ösz-
szekötve az árapály misztériumával. A
gyöngy tompa, langyos szivárványossága és
az ezüst hidege, mindkettő legendák és me-
sék alakjaival benépesítve. A víz a jelen és a
jövendő, a születés közege, a világ szüle-
tésétől a gyermekéig — a hold a múlté, kihűlt
és élettelen. Mégis testvérek ők, de szerel-
mük nem a testvérszerelem szenvedélye,
nem a bűnön is átívelő vad vágy, a hasonló
anyag egyesülésének kiáltása, és nem is a
szelíd egymásmellett-élés nyugalma. Ősibb
és tudattalanabb szerelem ez, (…) a meg-
különböztethetetlenség vágya. Ha nem is látjuk
a holdat, ezüsthídja megjelenik a víz fodra-
in, és ha sokáig nézzük a holdat, egyszerre
csak meglátjuk benne a teremtés ősi vizei-
nek páráját, a lélegzettel átjárt párát, mely-
ről nem tudjuk víz-e vagy lehelet, és meg-
halljuk az egy szó nyomán kiszakadt hangot,
mely már-már levegő: legyen.”21

„A vágy nyelve”

A mindenkori költő — önnön emberi törékenységének korlátain
belül — mintha a világot saját szavával teremtő Isten munkáját va-
júdná újjá szavaival való küszködésében. De míg Isten egyetlen sza-
vával, a könnyedség és szabadság evidenciájával magát a létezést
formálta meg, addig a költői nyelv azt mutatja fel önmagában, hogy
teljességgel nem tud megnevezni. A költői szöveg nyelvében „fel-
fedi — Iser kifejezésével élve — saját ’kitöltetlen vagy üres helyeit’.
(…) A kettősségek közti résben talál rá arra a nyelvre, amely egy-
beesik a szeretet/szerelem diskurzusának nyelvével.” A költészet
nyelve „a vágy nyelve”.22

Ilyen vágy-nyelv a Szó és csend között nyelve is, melynek szenve-
délyes mondatzuhatagaiban nem a mondhatatlan kimondása tör-
ténik tehát, hanem a mondhatatlan tükröződése valósul meg: a szö-
veg hullámai mindvégig a „kettősségek közötti rések” „kitöltetlen,
üres helyei” körül kavarognak, nem lelvén meg sehol sem saját
végső, nyugalmi helyzetüket. Mert a szenvedély sohasem a megta -

21Tükör és tükörkép között,
in Beney Zsuzsa:

Csönd és hallgatás között.
Összegyűjtött versek II.

i. m. 244–246.

22Máthé Andrea:
A hallgatás nyelve,

i. m. 783., 781.
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lálás: mindig a keresés állapota. A szenvedély anyanyelve pedig a
vágy nyelve, mely önmagát az én és a Te közötti — betölthetetlen:
parányi, és mégis végtelen — résben bontakoztatja ki.

Talán éppen szavaink elégtelensége ellen küzdve valósítja meg a
Szó és csend között az elszivárgás inverzét: a szavak áradását. Ebben a
fokozott intenzitású nyelvi jelenlétben a gondolatok nem lezárulnak,
hanem továbbtükröződnek. Úgy tükröződnek azonban tovább, hogy
mindvégig megmaradnak a mondhatatlan poétikai alaptémái: a
halál, a szerelem és a világmindenség egymást metsző tartományai-
nak erőterében. A költészet valamiképpen mindig e megismerhetet-
lenségükben és megnevezhetetlenségükben közös tartományokkal
— szerelemmel, halállal és világmindenséggel — áll összefüggésben.
És ha tematikusan e tartományoknak csak egyike van jelen, foga-
lomkörük létközössége miatt, a képiség és a gondolattársítás révén a
szöveg önmaga terébe vonzza a másik két tartományt is. A lényegét
tekintve metaforikus költői nyelv tehát e tartományok átjárhatóságát,
egymással való behelyettesíthetőségét, egymásban való tükröződését
teremti meg.23 Ez a poétikai-ontológiai tükrözöttség és felcserélhető-
ség jellemzi a Szó és csend között versfüzérének nyughatatlan szellemi
szenvedélytől fűtött vágy-nyelvét is.

„A SZERELEM mint örvény sodor magával abba
a mélybe, hol az önmagában forgó anyag,
áramlásának rejtélyességével, más sűrűség
érzékcsalódását adja, és ezzel megmutatja
igazi lényegét, (…) úgy tűnik,
hogy benne tömörül össze a világ lényege,
mely cseppként magába fogadja és önma-
gába zárja a nélküle híg létezést, 
(…) az anyagba költöző isteni
erő, Isten szívdobbanásának ritmusa irá-
nyítja, az égi szerelem pulzusa, melyben Is-
ten hol összekapcsolódik a világgal — időt-
lensége örökké tartó pillanatában — hol meg
elszakad tőle, egy másféle időtlenség végte-
lenjében…”24

A belső struktúra tükörképei

Az eddig tárgyalt poétikai jegyeken túl a Szó és csend között szöveg-
egységei mind belső struktúrájukban, mind pedig az írások vizuá-
lisan érzékelhető tagoltságában, a szövegkép érzékileg megragad-
ható szintjén a versszerűség valóságjegyeit viselik magukon. A Szó
és csend között írásai tökéletesen illeszkednek a Beney-életmű lé-
nyegileg poétikai alapszerkezetébe.

Ha a kötet szövegképére tekintünk, már az első olvasás élményét
megelőzi a szövegtest körüli üres tér tapasztalata. Az egyes cikluso-

23Vö. Jorge Louis Borges:
Az Alef. In: A halál és az

iránytű. Elbeszélések.
Jorge Louis Borges
válogatott művei I.
Európa, Budapest,

2008, 320–339.

24Szerelem és őrület
között, in Beney Zsuzsa:

Csönd és hallgatás között.
Összegyűjtött versek II.

i. m. 158–159.
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kat körülölelő vizuális csend (a szöveg minden oldalon csupán a lap
felét-kétharmadát tölti ki) a prózaszövegek képe helyett a verstér él-
ménye felé mozdítja el a befogadói tapasztalatot — a ciklusok belső
tagoltsága pedig a vers térélményét, a versszakokra osztottság érze-
tét teremti meg. A hozzávetőlegesen azonos hosszúságú szakaszok
— melyek mindegyike egyetlen mondat, egyetlen képi-gondolati
egység —, valamint a szakaszok között lévő, a gondolatok fonalát
egymásba öltő vizuális csönd és hallgatás a vers élményét adja, hiszen
éppen ez a verset körülvevő és a versszakok közötti csend az, ami
vizuálisan elválasztja a verset a prózától. A köztes és a körülvevő
csend teremt otthont a megtestesült mondhatatlan, a vers számára.

A Szó és csend között fejezeteit egy-egy versnek vagy versciklusnak
tekintve komoly hasonlóságot vehetünk észre a kötet szövegfüzére
és Beney Zsuzsa más verseskötetei között. A költőnő egész életművét
végigkíséri egy különleges kötetkompozíciós technika. Ez a kötet-
szerkesztési elv az egyes versesköteteken belüli ciklusok jelentős ré-
szét — sőt, többször magát a teljes kötetet — úgy alkotja meg, hogy az
azonos felépítésű szakaszokat külön cím nélkül egyetlen cikluscím
(vagy kötetcím) alá rendezi. Ilyenek a teljes kötetek közül a Gyász
(1987) négy versszakos, címtelen egységei, a Versek a labirintusból
(1992) külön címek nélküli szonettjei, a Két parton (2000) címek nél-
kül álló négysorosai és a Tél (2004) ugyancsak címtelen, haikuszerű
háromsorosai. Ilyen a Csillog, de eltűnik zömében négy versszakos
egységekből álló ciklusa, valamint ilyen az Elrongyolt részletek című,
háromsoros egységekből felépülő ciklus is, mely ciklusok az Össze-
gyűjtött versek I–III. kiadása előtt a Tűzföldi táj (1990), a Se tűz, se éj
(2005), valamint A tárgytalan lét (2003) című kötetekben jelentek meg.
E példák közé sorolható továbbá a Madárka (Tűzföldi táj, 1990) is, mely-
ben bár az egyes versek nem azonos felépítésűek, mégis, külön cím
nélkül következvén egymás után egyetlen szövegívet rajzolnak meg.

Beney Zsuzsa költői életművében tehát felfedezhető egy olyan kü-
lönleges verseskötet-kompozíciós technika, ahol az adott kötet vagy
ciklus egyes versei bár önmagukban is teljes egészet alkotnak, saját
címmel nem rendelkezvén éppen így egy versfüzér egészének szerves
részeként is értelmezhetők. Ez a szerkesztésmód a hagyományosnak
nevezhető kötetkompozíciókhoz képest szorosabb összetartottságot
teremt az adott kötetben szereplő versek között. Ilyen összetartottság
érezhető a hasonló szerkesztési elvvel eggyé szőtt Szó és csend
közöttben is, ahol az egyes ciklusokon belül (Vers és próza, Hajnal és reg-
gel, Ősz és tél, Haldoklás és halál, Teremtés és születés, Szerelem és őrület,
Sors és végzet között) az egyetlen mondatnyi egységek már vizuális
szerkezetükben is úgy tűnhetnek, mintha versszakok volnának. A Szó
és csend között tehát mind a köré öltött — a Beney-líra külső szerkeze-
tére szintén jellemző — vizuális csöndben, mind pedig teljes kötet-
kompozíciójában a versek világba emelhető, hiszen e szövegvilág a
verseskötetek, és kifejezetten a Beney Zsuzsa-féle verseskötetek struk-
túrájában áll előttünk. Ha pedig a kötet szerkezeti elemzésében a szö-
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vegkép vizsgálatáról áttérünk a belső struktúra vizsgálatára, a külső
(vizuálisan érzékelhető) alakzatokból a belső alakzatokhoz (melyek
minden bizonnyal önmaguk tükörképeiként teremtik meg a szöveg-
test külső alakzatát), e vizsgálódás során is olyan belső szerkezetet ta-
lálunk, mely kimutatható a teljes Beney-életműben: olyan belső alap-
struktúrát láthatunk itt, mely lényegileg a versek világára jellemző.

A Szó és csend között szövegeit olvasva az egyes mondatok — egyes
versszakok — belső ritmusában a fúgák egyazon zenei témát variáló
lüktetését érezzük: az adott motívum végére érve nem a lezáródás meg-
nyugtató aktusát, hanem a hangsor-gondolatsor újrakezdését, to-
vábbfűzését tapasztaljuk. Újra és újra felizzik, s belobban az az oltha-
tatlan dallami-szellemi tűz, mely a mondhatatlan mondásának
reménytelen, belső kényszerét és kínját lobogja el. E kínban a dallam
pedig nem lezárul, nem véget ér — mert lezárulni, véget érni nem tud
—, hanem: abbamarad, ahogy ezt maga a költőnő is jelzi kötetének záró
gondolatában: „Ezt a könyvet nem befejeztem, hanem abbahagy-
tam…”25 Abbamarad, átlényegül hallgatássá: szó és csend közül átszi-
várog a még szűkebb tartomány, a csönd és hallgatás közötti tér réseibe.

Ez a belső szerkezet, a képek és gondolatok áradása, önmagukba
való visszatérése majd önmagukból történő újbóli kivettetése nem
csupán a Szó és csend között ciklusainak sodrását teremti meg. Ez az
önmagában örvénylő áradás, ez a magába Möbius-szalag alakzat-
ként visszahajló szerkezet Beney Zsuzsa költészetének alapalakzata.

Figyelemreméltó, hogy a költőnő életművében felfedezhető egy
olyan egység, melyben ez a fúgaszerű sodrás fokozott erővel nyilvá-
nul meg. A kötetbe föl nem vett versek között találunk hatot, melyek
éppen e zenei, gondolati szerkezet kapcsán rendelhetők egymás
mellé, és az Összegyűjtött versek Hulló idő című kötetének Magába zá-
rult hullám26 ciklusát alkotják. Ezek a Fúga, a Gázel, a Fúga II, a Kóda,
a Hármas fúga és a Kettős fúga. E ciklus darabjait Beney Zsuzsa egytől
egyig az 1992-es illetve az 1993-as esztendőben publikálta a Kortárs
című folyóiratban, és a kéziratos hagyaték27 alapján feltételezzük,
hogy mind az 1990-es évek elején, feltehetőleg 1991 és 1992 körül ke-
letkeztek: abban a két esztendőben, mely a Szó és csend között (1993!)
befejezése (pontosabban: abbahagyása) és a kötet megjelenése között
telt el. A Szó és csend között fúgaszerűen kavargó, magukba záruló
hullámai tehát tökéletesen belesimulnak a költőnő életének ebben a
szakaszában született, egyértelműen verses kompozíciókba.

Beney Zsuzsa költészetében a szavak áradásának, e magukba zá-
ruló hullámoknak anyagtalan, átlátszó fényfátyola valójában mindig
stabil, tökéletesen precíz, lágyságában is kemény belső szerkezetet
takar. A Szó és csend között struktúrája olyan struktúra, mely fegyel-
mezettségével és mesterien titokban tartott szigorával a mindenkori
versek egyik megtartó erejét: a rendet testesíti meg. „Ha meg kelle -
ne határoznunk, mi a vers — írja egy tanulmányában Nemes Nagy
Ágnes —, a legegyszerűbb megoldást ajánlanám: vers az, amit nem
lehet prózában elmondani. A vers elsősorban: struktúra, szerkezet,

25Beney Zsuzsa:
Csönd és hallgatás között.

Összegyűjtött versek II.
i. m. 219.

26A Magába zárult hullám
egy a Gázel című versből

kölcsönzött idézet.
A ciklus címét az életmű-

sorozat szerkesztője,
Daróczi Anikó adta.

27Beney Zsuzsa kéziratos
hagyatékának áttekintő,
vázlatos feldolgozását a
költőnő lakásán végez-

tem el 2007 őszén.
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szervezet; így több is, más is, mint részeinek összege; a részek ér-
telme, fontossága, minősége az egészben gyökerezik.”28 Mintha
Nemes Nagy Ágnes gondolatait öltené tovább Beney Zsuzsa egy
élete utolsó hónapjaiban írt esszéjében: „…a vers alapegysége nem
a szó, nem a hangzás, nem a ritmus és nem is a képek. A vers alap-
egysége a mondat, mely a mindennapi beszéddel ellentétben nem
logikára, nem következetességre, hanem paradoxonra és abszurdi-
tásra épül. Hiszen a metafora, minden vers eredeti nyelve, magában
is ellentétekre, a valóság és a rejtélyesen kimondhatatlan kettőssé-
gére épül, önmagában paradoxon, a gondolat képe, holott sem a
gondolatnak nincs képe, sem a képnek gondolata.”29

A Szó és csend között fő szervezőelve, a képek és gondolatok egy-
más ba öltője és egyben tartója: a mondat. A mindennapi beszéddel
ellentétben paradoxonra és abszurditásra épülő, magukba vissza-
visszatérő, fúgaszerűen sodró mondatok, melyek a mondhatatlant
hullámaikba rejtő, metaforikus alakzataikkal a gondolat képét raj-
zolják meg. A megismerésért és megnevezésért folytatott viadalt
írják, melyet a költőien lakozó ember egy életen át vív, szenvedélyesen
és megnyerhetetlenül.

„(…) e folyamatosan szimmetrikusnak
ható világ sem egy tengelyen lebeg, nem ki-
egyensúlyozott, mint a mérleg két karja —
mert ha létezésünk a tengely, és születésünk
meg halálunk a keresztbe fektetett rúd két
vége, a folytonos remegésből is meg kell
éreznünk azt, hogy születésünk és halálunk
éppen úgy nem egymásnak megfelelő két
végpontja életünknek
mint ahogyan a szépség sem szorítható
sem a világ magában rejlő, sem a miáltalunk
belátott formái közé
s hogy az, ami a (…) puszta harc és
a puszta játék fölé emel, (…) a beteljese-
dett jelenlét, mely lelkünk vizében úgy tük-
röződik, hogy (…) egyben a mi
lelkünk vízalatti játékának tükörképe is,
nemcsak a veszély vágya és félel-
me, (…) hanem a mámorító
szépségnek és a mámorító kétségbeesésnek
egymásba csapó s egymásban eltűnő jelen-
léte, halálba forgó létezésünkben
míg az óramutató lassan vándorol (…)
a csillagokat záporozó vaksötét felé.”30

28Nemes Nagy Ágnes:
József Attila: Eszmélet.

In: N. N. Á: Szó és szót-
lanság. Magvető,

Budapest, 1989, 195.

29Beney Zsuzsa: A titok
és a Másik. In: B. Zs.:

Möbius-szalag. Vigilia,
Budapest, 2006, 164.

30Sors és végzet között,
in Beney Zsuzsa:

Csönd és hallgatás között.
Összegyűjtött versek II.

i. m. 178, 217–218.
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