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INTERJÚ

B O Z Ó K   F E R E N C

Beszélgetés a hetvenéves Benke Lászlóval

Mikor jelent meg az elsõ verse folyóiratban?
– Korai verseim a Csepel újságban jelentek meg, a hatvanas évek elején. A

debreceni Alföld és a Somogy közölt elõször a hetvenes években. Irodalomszeretõ
kis közösségben nevelõdtem, a Tamási Lajos vezette csepeli Olvasó Munkás Klub-
ban. Kassák Lajos volt az elsõ és egyik legfontosabb vendége a klubnak. Emlékeze-
tes az 1969-es Magunk volnánk a gazda címû vitaest a munkásmûvelõdésrõl, füg-
getlenségünk magyar álmáról. Láttuk és hallottuk Csepelen a lenyûgözõ jelensé-
get, Veres Pétert, a „nemzet pátriárkáját”, ahogy Illyés Gyula nevezte õt.

Az Élet és Irodalomban Tamási Lajos mutatta be Benke Lászlót, a fiatal
költõt…

– Így történt, 1974-ben. De harmincegy éves koromban nem voltam már
fiatal. Az elsõkötetes költõk mûveinek írószövetségi bemutatását és kritikai ér-
tékelését Fodor András, a költõi szakosztály titkára szervezte, neki köszönhetõ-
en 1978-ban mutatta be Csordítok nyírvizet címû kötetemet Tamási Lajos.

Akkoriban a Szépirodalmi és a Magvetõ mellett a Kozmosz vállalt fel vers-
köteteket. Hogyan került a Kozmosz Kiadó látószögébe?

– Benyújtottam a verseimet, majd behívtak a Kozmoszba. Kormos István két
fényképet mutatott: válasszak, melyik kerüljön a Csordítok nyírvizet címlapjá-
ra. Nemsokára jött a megdöbbentõ hír: Kormos István meghalt, de a kötetemet
még õ szerkesztette.

Költészetében kitüntetett fogalom az Élet. Gondolok itt például Az Élet
szerelme címû kötetre.

– Idõs korára az ember egyre jobban megbecsüli az életet és a szerelmet. Az
életszerelmet. S talán mélyebben érti, hogy a költészet elsõsorban az életbõl
táplálkozik, nem az irodalomból. Szeretem az életet, a valóságot, szeretem az
irodalmat is, de nem szeretem az irodalmias „mûveket”, a versmásolatokat,
legyenek bármilyen pallérozottak. A költészet gyõzelem a világon. Verseimmel
ehhez a gyõzelemhez próbálok hozzájárulni.

Említette Tamási Lajost, a Piros a vér a pesti utcán költõjét, akinek iro-
dalmi hagyatékát a Hét Krajcár gondozza.

– Mindabból a sok-sok szellemi-erkölcsi jóból, amit Tamási Lajostól kaptam,
ez magától értetõdik. Amire képes vagyok, megteszem szellemi apám hagyaté-
káért. Kiadtuk a Piros a vér a pesti utcán költõjének csaknem a teljes életmû-
vét, Keserves fáklya címmel. E mû legjava majd elfoglalja helyét a magyar költé-
szet élvonalában. De ma még feltámadásra vár.
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Itt van az asztalon Otthonkeresõ címû regénye, melynek fõszereplõje Ma-
gyar János. Jókai Anna, és mások is írtak szép recenziót errõl az önéletrajzi
ihletettségû regényrõl. G. Komoróczy Emõke és Baán Tibor írt hozzá fülszöve-
get. Mondhatjuk azt, hogy ez egy többgenerációs családregény?

– Szerényebben szólva: több generáció sorsát érintem az Otthonkeresõ-
ben. A regény fõhõse, Magyar János, mi vagyunk. Önmagammal, megélt éle-
temmel, érzéseimmel, élményeimmel, tudatommal akartam tisztába kerülni,
azért kellett megírnom elhagyott szüleink és otthonunk, elveszõ magunk és
gyerekeink drámai sorsát. Nagyon fontos volt, hogy az igazat szépen és jól,
hitelesen mondjam el. Volt mibõl merítenem e szeretethiányos létben, három
fiamra gondolva. Anyámék nyolcan voltak testvérek, apámék négyen. Ismerem
az összetartozás érzését.

Említette, hogy szépen szerette volna megírni ezt a regényt. De ez a regény
nem úgy szép, mint egy rokokó szalon, inkább úgy, mint egy tiszta forrás?
– Forrásomat tisztán kaptam, meg is õriztem. E költészettel átitatott könyvemet
szépen írtam meg. Valóban nem rokokó szalonban keresi otthonát Magyar Já-
nos, hanem ebben a folyton veszõ magyar hazában, a szülõföldjén, saját lelké-
ben. Az Otthonkeresõ fõhõse megõrizte szívében az „ökörnyállal felhúrozott”
rét varázslatos szépségét. Így vált jellemalkotóvá maga a táj, a szülõföld, az
anyanyelv, és mindaz, amit a „dicsõ természet” adott.

Korábbi regénye, a Sértõk és sérültek önéletrajzibb, mint az Otthonkere-
sõ?

– Igen, de az Otthonkeresõ költõi értéke erõsebb, tisztább.
Van egy korábbi kisregénye, szerepelnek benne beszélõ fák is. Mi inspirál-

ta ezt a mesés kisregényt? Mi a szimbolikája, mire akar utalni?
 – Az Öreg Tölgy az Élet fõvezére, talán õ az Élet maga. Az Öreg Tölgy ott állt

szülõfalum, Újvárfalva határában, a zaboskerti erdõ szélén. Kitárt, erõs karjain
sokszor ringatóztam, lombjai közt gyakran elidõztem gyerekkoromban. Ter-
mészet-közeli állapotban telt el elsõ tizenöt évem. Kapálni jártunk a csemete-
kertbe, csemetéket telepítettünk kiirtott erdõk helyére, lányok és fiúk csapat-
ban dolgoztunk. Észre se vettük, hogy jönnek az idegen favágók, a mi erdeink-
re, népünkre élesítik fejszéiket. A Szélvízvölgye írásakor az volt bennem a kér-
dés: Kié a Föld? Magától értõdik, hogy a miénk. Ezért akarják elvenni az életün-
ket, ezért dúl Szélvízvölgyben háború.

 A Halálig szomjazom címû verseskötetéhez Varga Domokos írt elõszót.
– Varga Domokost második atyai barátomnak tekinthetem. Azt írta 2001-ben
megjelent kötetem elé, hogy a verseimnek „vitathatatlanul egyetemes mon-
dandója van. Egy valóságos sorsregény dereng fel lírájuk pontos lélekrajza
mögül.” Sokat tanultam tõle is.

Köztudomású, hogy Benke László és a Hét Krajcár Kiadó fontosnak tartja
Varga Domokos emlékének és irodalmi hagyatékának gondozását és ápolá-
sát…

–  A Hét Krajcár Kiadó Tamási Lajos halálával, a Hazatérés megjelenésével
20 éve indult útjára, idõsebb barátaim akaratából lettem könyvkiadó. Tamásinak
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szellemi létemet, Varga Domokosnak  megmaradásomat köszönhetem. Elsõ-
sorban az õ mûvei tartják életben kiadónkat. Tiszta embereket kaptam az élet-
tõl, és ez igen nagy ajándék. Nálam senki sem tudja jobban, hogy mi miért és
hogyan történt az életemben úgy, ahogy történt, s miért épp Tamási Lajossal
hozott össze a sorsom, még suhancként Csepelen, ahova Angyalföldrõl, a Ka-
pagyárból mentem, oda meg a szülõfalumból jutottam. Tamási halála után Var-
ga Domokoshoz rendelt az élet. Nélkülük íróként, költõként, kis könyvkiadó-
ként talán nem is léteznék, meglehet, csavarválogató maradtam volna a Kapa-
gyárban, esetleg köszörûs Csepelen. Idén ismét benyújtjuk a Hét Krajcár Ki-
adó pályázatát a Nemzeti Kulturális Alaphoz Varga Domokos életmûvének ki-
adására. Bízunk, hogy szépirodalmi mûveinek tervezett tíz kötetére elõbb-utóbb
megkapjuk a támogatást.

Miért lett a kiadónak Hét Krajcár a neve?
– Névadónk, Móricz Zsigmond iránt érzett megbecsülésünket kívántuk kife-

jezni. Meg azért lettünk Hét Krajcár, mert ebben pontosan benne van a koldus
magyar irodalom sorsa, létezésünk lényege.

Mi a költészet feladata, küldetése? Mi a költészet sorsa a 21. században?
– Muszáj kimondani mindent, ami bánt, muszáj teremteni a való életnél

szebb, nemesebb, élhetõbb világot. Nehogy meggörbüljön a világ gyémántten-
gelye! – ahogy József Attila írta. A költészet segíti egyenesen tartani gerincün-
ket. Ezt igyekszem gyakorolni Hová lett aranytrombitád? címmel az idei tava-
szon megjelenõ válogatott és új verseim kötetével is. Ha nincs irodalom, nincs
lelkiismeret. Nincs akkor emlékezet és remény se. Ami nincs megírva, arra az
utódok nem emlékezhetnek.

 Ahogyan a többi beszélgetõtársamtól, úgy Benke Lászlótól is megkérde-
zem, hogyan áll a transzcendens kérdéshez.

– A transzcendensrõl nem lehetnek tapasztalataim. De Isten szeret. Ez jó.
Ha az ember is szeret, az is jó. Isten jó. Szeretni jó. Isten nem gyûlöl. Õ nem
lehet rossz. Bennem pozitív érzéseket szül Istenrõl és a szeretetrõl való gon-
dolkodás. Amikor idõnként Istent az élet sok-sok kegyetlensége miatt taga-
dom, valahogy azt tapasztalom, még a tagadásom is inkább közelít hozzá, mint
távolít tõle. „Valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben.” Ez a
József Attila sor úgy van jelen bennem, mint a lüktetõ vér. A teremtett valóság
egyszerre csúnya és gyönyörû. Fohászkodjunk hát Berzsenyivel is: „Isten! kit a
bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érzõ lelke ohajtva sejt: / Léted világít,
mint az égõ Nap, / de szemünk bele nem tekinthet”. Bánthatjuk az Istent, de
teremtményeinek pazar világát szemlélve mégis a Teremtõ a legnagyobb köl-
tõ. 


