
„Minden második
szó kimondhatatlan”
Kísérlet Beney Zsuzsa néhány versének holokauszt
felőli értelmezésére

Beney Zsuzsa költészete nem a holokauszt-túlélőé, miként Gergely
Ágnesé vagy Székely Magdáé — az övék annyiban az, amennyiben
egy származása alapján halálra ítélt család szerencsés tagjaként el-
kerülték az auschwitzi tábort. Verseik (nem életművük egésze) ter-
mészetesen őrzik ennek emlékét, a személyesen elszenvedett európai
zsidó sorsét. A minden érintett számára közvetlen tapasztalat Beney
esetében nem ilyen fokú: az életrajzi szerző és a versekben megjelenő
lírai én attitűdje ilyenformán a vele-élés fogalmával volna meghatá-
rozható. Nem túl szerencsés, meglehet, nem is szükséges az effajta
belső kényszer irányította megkülönböztetés; a Ki nekünk Jézus? című
esszé megírhatóság és túlélés lehetőségének azonosságát állítja:
„egyik utolsó képviselője vagyok annak a nemzedéknek, akinek a
shoa (kiem. az eredetiben) nem történelem, hanem (…) legmélyeb-
ben egzisztenciális és legmélyebben transzcendens probléma”.1

Hogy e gondolati lírában a zsidó identitás problémája és a holo-
kauszt ténye (mint téma) kérlelhetetlen módon szervesül, arra példa-
ként szolgálhat az Introitusz (2003–2005) ciklusban található Summa2

című költemény. A lírai én visszatekintő nézőpontból reflektál a vi-
lágra születéssel kezdődött és azóta tartó létállapotra („Mindig a halál
árnyékában éltem, / holott csak a halál mítosza volt, / ami körüllen-
gett.”). A kereső, identitását, hitét, teremtményi helyét nem találó vagy
elvétő, megtört lélek vall magáról („Vonzott a fáklya / lefelé függőle-
ges lobogása”). A második versszak ellentétes kötőszava az eszmélés
fordulatát jelzi, az „igazi” azonosságnak még a múltban való felis-
merését. A tudat belátásai jelen („egyszerre vagyok / meggyilkolt
gyilkos, bűnös áldozat”), meg-látásai — a majdani halál víziója —
pedig jövő időben sorolódnak elő („beburkol a füst, égre, földbe
szálló. // Átlátszatlan lég lesz majd szemfedőm.”). A három igeidő
szerepeltetése elbizonytalanítja a versbeli alany időtapasztalatának
valóságosságát. A szerző Székely Magda költészetéről című esszéjében az
Auschwitz utáni líra egyik jellegzetességeként említi, hogy „elvesz-
tette a tér és az idő eddig megszokott realitását”.3 A jelen idő haszná-
lata hasonlóképp kimerevíti a képet, időtleníti az áldozatiság állapo-
tát. Az Auschwitzról szóló visszaemlékező regények, mint Elie Wiesel
Az éjszaka vagy Primo Levi Ember ez? című munkái szintén élnek ezzel
a megoldással; a tábor belső struktúrája állóképekben, nem napló-
szerűen rajzolódik ki. A legérzékletesebb e szempontból talán Tadeusz
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Borowski Hölgyeim és Uraim, parancsoljanak a gázba fáradni című no-
vellája, amely bár nem tárja az olvasó elé, hogy a láger hogyan épül
fel, de a megérkezésig végigköveti a deportáltak útját jelen időben,
szakaszosan elkülöníthetővé téve a narratíva elemeit.

A Summa beszélője számára a meglelt identitás feloldhatatlanul
kettős: a jó és a gonosz princípiuma által megosztott világban (melyet
a totális diktatúrák teremtettek) nem a két pólus valamelyikén léte-
zik, üdvösségre vagy kárhozatra szántan; hanem bűne és ártatlan-
sága egymást feltételezőn, egymásból következőn tölti ki őt, ahogy
Székely Magda Ítélet című versének alanyát4 vagy a kései Pilinszky-
versekben megszólalót.5 A szakrális (metaforikus) mellett a dichotó-
mia referenciális vonatkozású is lehet: a származási közösségét, val-
lását elhagyni kényszerülő (e helyütt:) zsidó egyén bűnös, hiszen más
nemzetiségűekhez próbál asszimilálódni, azonban törekvése sosem
valósulhat meg maradéktalanul. A holokauszt eseménye felől a lírai
én választása mindenképp az elnémuláshoz vezet. Elfogadja bűnös
önmagát, büntetését azonban nem („Egyetlen vezeklésem a hallga-
tás. / Mégis folyton megtöröm szavaimmal / a csend tömbjének tisz -
ta üvegét.”). A szemlélő szerepe helyett a cselekvőjét veszi fel. A zár-
lat felidézheti Heller Ágnes Lehet-e verset írni a holokauszt után? című
esszéjét, melyben foglaltak szerint az Auschwitzról való tapasztalat
közvetíthetetlen: a túlélők nyelve ehhez elégtelen, kifejezhetővé
eufemizálja a mondhatatlant; akik odavesztek, azoknak pedig nincs
módjuk hitelesen beszámolni.6 A lírai én hallgatása voltaképp tehát
a nyelv büntetése, amelynek ellenében az Auschwitzot övező csen-
dekről való szólás/írás kísérletét kötelességeként végzi.

A holokauszt eseményét tematizáló Beney-versek közül szoro-
sabban összetartozónak A második szó (1977–1979) ciklus néhány da-
rabja bizonyul. A ciklus valamennyi költeménye formailag szonett.
Az Utolsó út ajánlása (Mandelstam emlékének) három szöveget köt egy-
be. A címben szereplő kronotoposz az életből a halálba tartó és a már
halottként „megtett” utolsó útra egyaránt vonatkozhat. A hajó sorrend
szerint az első (mind a költemények egymástól számmal való elvá-
lasztása, mind pedig az első sorból kiemelt cím esetlegesen
Mandelstam költői gyakorlatára mutathat). A zárt formát nem feszíti
belső mozgás. A vers beszélője higgadt, elfogadó hangnemben szól
a zsidó lét immanens tragikumáról. Huszadik századi tapasztalatokkal,
a holokausztról való tudással terhelten tekint vissza a kiválasztott nép
történelmére (a jelenig megtett útra); azt újraértelmezni kénytelen.

Az első két versszak képrendszerét a görög mitológia elemei al-
kotják, azonban a szöveg az eredeti mítoszt felülírja, racionalizálja;
önnön mitikus voltára, s ezzel a zsidóság eddig tévesen értelmezett ki-
választottságára irányítja a figyelmet. Az élők világát a holtakétól el-
választó folyó másféle folytonosság jelképe. Elhatároló funkciójánál
talán hangsúlyosabb, hogy összeköt. A Styx már nem a víz, hanem
az átlátszatlan föld őselemévé alakul („örök-egy barázdát vont az
iszapba // mert a Styx itt nem kristályos patakba / gyűjtötte az élet

4Vö. i. m. 128.
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vizét”). Ehhez kapcsolódik az utolsó sor véglegesítő, az űzöttség ál-
lapotát a történelem folyamán hézagtalannak ítélő megállapítása („a
tenger örökre meghasadt”). A századok során csak az üldöző válto-
zott: egyiptomi seregek helyett totális diktatúrák hadrendje. Úgy tűn-
het, számukra nincs különbség az élők világa és az alvilág között: ha-
lálra ítéltettek. Pontos a nyelvi megoldás: a pusztító hatalmak valóban
csak grammatikai alanyként („ki”) tekintették áldozatukat. Részesülő,
nem cselekvő lény („dideregve szédült / […] nem kereste // azt”) a
mindenkori üldözött, a koncent rációs táborok lakója. A hajón nem
élettelenül, élőhalottként utazik, nem közvetlenül a túlvilágra, hanem
az alvilág evilági formája, a lágerek felé. Ez referenciális olvasatban
értelmezhető a (nem csak) utólagos, de általános vélekedéssel való
egyetértésként, miszerint Auschwitz a világ szerkezetének része.

A záró tercina metaforája („kihűlt értelem holdja”) egyfelől utal-
hat a faji mivolttól megfosztó, az ösztönlénnyé degradáló körül-
ményekre, másfelől napszak-metaforaként (éjszaka) — a prózai
művek motívumkezeléséhez hasonlóan — a megérkezés időpont-
jára, amikor az áldozat még nem ismeri fel, talán csak sejti ment-
hetetlen helyzetét. Harmadik lehetőségként olvasható a holokauszt
eseményét követően születő vagy azt közvetlenül meg nem tapasz -
taló nemzedékre vonatkozó, nyelvtanilag nem jelölt (erkölcsi) fel-
szólításként. A hideg, józan értelem diktálja a tagadó kijelentés („mert
nem volt már világ, mely megmaradna”) mögött sejthető — nem
csak a befogadóhoz intézett — kérdés megfogalmazását, és az eset-
leges válasz végiggondolását: létezhet-e világ, s ha igen, milyen for-
mában, amely az ember számára megmaradást biztosít?

Az Utolsó út alá tartozó második szonett A látomás. Lírai énje a ko-
rábbi versekétől elkülönböződve nem visszatekintő, hanem közvetlen
perspektívából szólal meg. Metaforikus (szakrális) olvasatban prófé-
taként megjósolja népe lágerbeli halálát („A halál béke és megtisztu-
lás / volt egykor. A ránk váró pusztulás / más lesz”). Referenciális
értelmezés szerint a táborok kiépítését elősegítő bürokrácia részesének
nézőpontját képviselheti („a megperzselt föld sarkai // már zsugo-
rodnak, megállíthatatlan / vetik ki a csontokat ráncai.”). Nem el-
dönthető, hogy a záró sor („Minden második szó kimondhatatlan.”)
az egykorú vagy a későbbi megértés következtetése. A közlés részle-
ges képtelenségének állítása a tehetetlenség csöndje létezésének beis-
merése, elismerése — a már említett filozófusi állásponttal megegyező
módon: „a holokauszt eredendő valami (…) a végső iszonyat meta-
forája, és nem léteznek költői eszközök, amelyek képesek lennének
fokozni, tömöríteni vagy gazdagítani a tartalmát”.7 A második szó hi-
ánya egyrészt a jelölt hiánya.8 Egy másik lehetséges (profán) értelme-
zést szavatol a lírai énnek a második tercinában a láger közegében
való megjelenése. Ily módon a „második szó” a második személyű
személyes névmással volna megfeleltethető. Az Auschwitzot túlélők
regényeinek elbeszélői rendre arról számolnak be, hogy a lágerbeli
viszonyok eltörölték a „felebaráti szeretet” fogalmát; a foglyok szá-

7Heller Ágnes: i. m. 27.

8Vö. Beney Zsuzsa:
Akár az irodalomban.

Holocaust és művészet.
Liget, 1997/8. 13.
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mára a saját túlélés volt egyedüliként fontos. Harmadrészt szakrális
olvasatban a „második szó” az ima metonimikus jelölője, tehát nem-
csak az emberek, hanem az ember és Isten közötti kommunikáció ha-
sonlóképp ellehetetlenült — még ha a vágya megmaradt is. Isten sza-
vára (Auschwitzot teremtő szavára) nincs felelet.

A Szerelem című vers az előbbiekhez hasonlóan, noha nem első-
sorban, de olvasható a holokauszt felől is, mert egy az anyagi és em-
beri világban bekövetkezett pusztulás és pusztítás közül, melyeket
vers felidéz. Már-már a természet/világ körforgásának részeként té-
teleződik. A mű egyetlen mondatba zárt hasonlat, az anyag szük-
ségszerű átalakulásával, elmúlásával vet számot. Az állati és növényi
életformák („rálapult a kövek felszínére / úgy, hogy kő lett”) és az
ember (valamint az Emberfia) anyagtalanná válása között fokozati a
különbség, a folyamat másképp megy végbe („a keresztfára ráégett
test”), azonban az elhaló test magánya azonos mindkét fejlődési szin-
ten („de mégse kőbe zárva / mégis külön”). A holokausztra történő
lehetséges utalás a megfeszítve fogva tartott test számára elviselhe-
tetlen meleg, emellett a „ráégett” ige (poliszé miája okán) a lágerek-
ben foganatosított módszerre való utalásként is érthető. A lírai én az
utolsó versszakban szólal meg személytelen többes számban, majd
alanyi beszédmódban. A „föld szörnyű prése” a szorongatott/szo-
rongással teli létállapot metaforájaként előhívhatja a krematórium
fogalmát, azonban a következő sor érvényteleníti az ilyen irányú in-
terpretációt. A főmondat igéje és a „prés” főnév mégsem enged el-
vonatkoztatni a tömeges pusztítás képzetétől. Az együtthaló szerel-
mesek egymást takaró holtteste: akár egy tömegsírból kimetszett kép.

A választott versek lírai énje a holokauszt eseményét mint alap-
vető történelmi tapasztalatot tartotta számon, nem elválasztva a
zsidó lét kérdéskörétől. A továbbiakban elemzendőkben a tapasz-
talat történetisége mellett jelentőssé válik annak transzcendens mi-
volta; ugyanakkor bizonytalanná az emberfeletti létezésben betöl-
tött szerepe. Amint az Isten haláláról című esszében fogalmaz a
szerző: „A hagyományos zsidó-keresztény, valójában inkább a ke-
resztény Isten fogalma mindenhatóságának és jóságának koegzisz-
tenciájában Auschwitz után tarthatatlanná válik.”9

A Második szó című ciklus Simone Weil emlékére írt Hat szonettje
lehet vizsgálatra érdemes. A harmadik költemény felütésében Szent
Johanna máglya-halálát („A hit magát pusztítva lobogott”) vagy a
koncentrációs táborok foglyainak égőáldozatát egyként felelevenít-
heti. Jóllehet az utóbbi esetben az analógia akkor helytálló, ha a hit tá-
gabban, belső meggyőződésként felfogott: a rendszert működtető ide-
ológia emésztette fel az esetenként hívő foglyokat. A dokumentarista,
emlékező regények tájékoztatnak arról, hogy a vallásos fogolytársa-
kat segítette hitük a tábor elviselésében. A Beney-vers istenképe ant-
ropomorfizált, önnön képességeinek határaival szembesülő, az em-
berrel együtt szenvedő („Nem bírja Isten tovább tartani / mindazt a
kínt, amelyet megteremtett.”) Teremtőt mutat fel, ezzel a holokausz-

9Naplójegyzetek.
Isten haláláról.

In uő: Möbius-szalag,
i. m. 182.
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tot is a teremtéstörténet részévé teszi. A záró sorok mintegy előre vá-
laszt adnak egy az Introitusz (2003–2005) ciklusban található későbbi
költemény kérdésére: „vajon Isten / vagy a nála is nagyobb szenve-
dés / teremtő lávaömlése világunk?”. A kérdés első versszaka képei-
vel a táborlét két elemére is referál: a hőségre („fuldokolva a nyári le-
vegő / vízüvegét ki- és belélegezve”) és az unalomra („mindig
ugyanazt”). A harmadik strófában az önemésztő tűz a világ metafo-
rája, így itt szintén megjelenik az égetés az elpusztítás utolsó fázisa-
ként. Említhető még a hatodik szonett, amely hasonló értelmezési le-
hetőségeket kínál. A többes szám első személyű beszélő számára az
Auschwitzról és az Isten-fogalom megváltozásáról való tudás birto-
kában problematikussá vált létezés aktuálisan megélt, csak így meg-
élhető tapasztalat („Mert nincs föld velük és nincs nélkülük sem. /
[…] az örök jelen // torlódott össze bennük / sírjaik […] // sorsunk
kitöltő iszony s félelem.”).

Az Utolsó szerelmem (1986) című ciklus bevezető, hosszabb alle-
gorikus költeménye Az erdő. Voltaképpen a fentiekben leírtak ösz-
szegző igényű megfogalmazása tragikus-ironikus hangvételben. Az
erdő a teremtett világ allegóriája, szűkebben a zsidóságé. Az első
személyű lírai én az isteni gondviselés szerepét, Teremtő és teremt-
mény viszonyát gondolja újra. Valószínűsíthető, hogy a szubjektum
önmaga és Isten világban elfoglalt helyével való számvetését kivált
a holokauszt megtörténte tette elkerülhetetlenné. A vers szerkezetét
tekintve azonos hosszúságú egységekből épül fel: a „haiku-pillana-
tot” rögzítő három sort egy különálló, szentenciaszerű megállapítás
vezeti be vagy követi, amely többnyire — a megelőző sorokkal el-
lentétben — gúnyos hangú. Vagy az erdőre („Elrejtett német sírok er-
dejében.”), vagy az erdőben-lét minőségére („Csak növényként bír-
ható szenvedésben.”) reflektál. Sorrendben olvasva őket a befogadó
a struktúra tudatos megkomponáltságára ismerhet rá; az egyes szö-
vegegységek szintaktikai, sze mantikai tükrei egymásnak.

Az első pillanatkép a teremtéstörténet retorikáját evokálja; szer-
vező motívuma a holokauszt felől is értelmezhető versek vissza-
térő eleme, az emberégetés: egy zsidó női rabtársát elevenen „ta-
szítja be a lángba”. „Isten legszebb napja. Őszi verőfény” — mintha
a (zsidó-keresztény) világ keletkezésének folyamatát végigkísérő
narratívát ígérne az első sor. Az olvasói várakozást felülírja ugyan
a szöveg, időrendet nem követ, végeredményben mégis egy sa ját-
ságos eredetmítoszt vázol fel. Az első szakasz utolsó sorának („Sze-
mében rémület: saját halála.”) alanya a zsidó és Isten (az emberi -
vé/emberré vált Isten?) szintúgy lehet. Az egymásra vetítésből
adódóan a továbbolvasás során sem válik egyértelművé, hogy a ré-
mülő Isten avagy az ember. Ha Isten, halála az áldozatokéival rész-
ben egyidejű, bennük hal meg, így velük. Ambivalens módon vi-
szonyul az általa megvalósíthatóvá lett tömegpusztításhoz: a
látvány egyrészt borzasztja, az iszonyúság tehetetlenné bénítja/el-
veszejti, másrészt a shoa megelégedéssel tölti el, élteti („inkább el-
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égek. Inkább füst leszek. // S újra Isten legszebb napja.”). Ha az Is-
tentől elvált ember, akkor is az Isten.

Ezután a megjelenített cselekvés nem, csak a képi sík változik. A lá -
ger helyett az erdő az égetés helyszíne („Avart égetnek:”). Az emberi
létmódjukat vesztő foglyok jelölője az aljnövényzet. A földbe zárt,
mégsem lohadó láng, a felszivárgó füst Auschwitz szinekdochéja; a
világ működésében kezdettől benne lévő lehetőség, amely az utó-
kor számára engesztelhetetlenül jelenvaló, és amely a jövőben is
megvalósulhat. A teremtett világban a lét látszólagos, amely pusz-
tán elodázza a halált („Gőzsüvítés, sikolyok, ordítások / kihűlt
csöndjében, kinek haladék / adatott, azt nem bírja elviselni.”). Bi-
zo nyos szakaszok megszólítják a magát az embertől megtagadó Is-
tent, aki ilyenformán a hiányában járja át a szenvedő kreatúrát, míg-
nem mindketten kimúlnak a világból („Hiányodban közelebb vagy
magadnál. // […] e kétféle haldoklás erdejében.”). Az erdő szerke-
zete ciklikus; ahogyan a természet változásai („Őszi verőfény”; Sze-
líd verőfény.”), elmúlása rendszerszerű, úgy az emberé is az. Mind-
untalan bekövetkező, egy (hatalmi) rendszer érdekei szerint alakuló.

A versek nyelvi-poétikai megalkotottsága igen egységes képet
mutat. A tematikus és formai egyneműséget ugyanakkor a vers-
nyelv többrétegű metaforikussága és teológiai igénye ellensú-
lyozza. Pór Péter megállapítása az Összegyűjtött versek előszavában,
amely szerint a szerző „[t]ulajdonképpen egy és ugyanazt a verset
írta újra és újra”, a jelen írásnak is egyik legfőbb tapasztalata. Beney
Zsuzsa versei nem ennek ellenére, hanem éppen ezért érdemesek
további olvasásra-értelmezésre.

Kunffy Lajos:
Jób (1896)
Fekély emészti, mert próbatételt
a sátáni cselvetés szab ki.
Fiait temette, barma elégett —
Egyszerűbb meghalni.

Ha bűntelen élt, mért gúnyolja most
három ismerős meg a város?
Akinek fekhelyül marék hamu marad,
nem jut el igazához?

Elrejtőzve hallgat az Úr,
bár jobb sorsra méltatta régen.
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