
Benjámin László:

ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK

„CSAK LAPOZOM .."

Csak lapozom napok óta e vaskos
testes könyvet, egy nehéz és komoly 
tapasztalásokkal teli terjedelmes köl
tői életmű összegyűjtött tárgyi bizo
nyítékát -  s nem tudom hogyan kezd
jem el az írást. Húszas éveim közepét 
taposva, egy olyan leendő nemzedék 
tagjaként, melynek körvonalai még 
ugyancsak kirajzolatlanok, de amely a 
lírai konvenciók tagadását bizonyítan
dó szívesebben függeszti tekintetét in
tellektuális akrobatamutatványok lát
ványos figuráira, s hangos nemtet
széssel fordul el minden, az egyszerű, 
azonnal érthető költői beszédnek akár 
csak látszatát mutató teljesítménytől. 
Tudom-e valamennyire is dialektiku
san, számunkra érvényes tanulságokat 
is felmutatva megkísérelni e nem 
könnyű szembesítést -  aminek értelme 
viszont csak így lehet?

A gyűjtemény kronológiai csoporto
sításban vonultatja fel a verseket, 
megkönnyítve a lineáris, fokról fokra 
haladó áttekintést. Köztudott, hogy 
Benjámin László költészetének meg
közelítésekor egyszerűen nem lehet fi
gyelmen kívül hagyni bizonyos ön
életrajzi vonatkozású elemeket, neve
zetesen: tizenöt évesen, a harmincas 
évek elején került a munkásmozga
lomba, ami oly mértékben -  bár kez
detben természetszerűleg inkább ösz
tönösen, majd mind tudatosabban -  
határozza meg indulását, sőt egész pá
lyáját, hogy költészete csak e ténnyel 
szerves egységben vizsgálható. „  . . .  
mennyi minden válik feleslegessé eb

ben az új, költői szemléletben, s 
mennyi feledett lényeges ugrik elő -  
érzések, indulatok, melyek fontossá
gáról már megfeledkezett a kiöregedő, 
csigavonalként önmagába bonyolódó 
líra” -  írja a fiatal, induló költőről 
Sőtér István 1948-ban Négy nemze
dék című tanulmányában. S valóban 
ez rajzolódik legelőször és legerőtel
jesebben az olvasó elé; a nyíltan és 
természetesen vállalt, de a kortól még
sem függetleníthető személyes emberi 
indulat, közvetlenség. Ez a személyes
ség válik legfőbb hitelesítőjévé az 
általános tapasztalatok, igazságok té
teles megfogalmazásának. „A  magam 
életét énekelem, / a magamét -  s egy
ben mindenkiét.” -  jellemzi önmagát 
pontosan a Mássalhangzóban. Most, a 
80-as évek elején, mikor sokak szerint 
az értelmes, konkrét cselekvések lehe
tősége egyre inkább háttérbe szorul, 
elképzelhetetlennek tűnik, hogy a köl
tői szó -  egyáltalán az irodalom, de 
bármely művészet -  ennyire közvetle
nül, különösebb áttételek nélkül, 
szinte a jelszavak erejével hasson, mint 
akkor Benjáminé, vagy akár csak té
tova kísérletet tegyen az igazi cselek
vés funkciójának betöltésére. Persze, a 
társadalmi-történelmi háttér, mely 
mindig erőteljesen alakítja egy nem
zedék arcélének kibontakozását, nyil
vánvalóan más lehetőségeket kínál. 
Benjámin egy sorsforduló előtt álló, 
azonos célokért küzdő, s közelítően 
körülhatárolható közösség tagjaként 
szinte ösztönösen, minden eltökélt 
mesterkéltség nélkül, egyetlen folyta
tólagos önéletrajzot, vallomást írva -
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aminek személyes vonatkozásai ennél
fogva, szükségszerűen hordoznak ál
talánosan érvényes gondolatokat, moz
zanatokat -  valósított meg egy olyan 
hangot, mely rímel a vállalt nagy 
elődökre, Petőfire, Vörösmartyra, 
Aranyra. Ugyanakkor rendkívül érzé
kenyen, mindenki számára érthetően 
volt a korra hangszerelve -  s adott 
helyzetben alighanem ez volt a 
legfontosabb. Megint Sőtért idézve: 
„amit mások hangoztatnak, az nála 
hangzik.”  Ebből az eredeti termé
szetességből táplálkozott az a hallat
lan energia, mozgósító és összetartó 
erő, ami ma már nyilvánvalóan di- 
rektnek, korszerűtlennek hatna, de 
összefüggéseiben értelmezve minden
képpen tiszteletet parancsoló. Mellette 
ugyanakkor különös figyelmet érde
mel az a már kezdetben is megmutat
kozó kritikus hangvétel, amely a 
transzparensszerű felhívások mellett és 
közben egyre inkább átitatja Benjámin 
költészetét. „Mert embernek születni 
még nem érdem.” -  írja Vázlatok a 
dicsőséghez című versében. „A  közös
ség / hasznára úgy lesz, ha különbö
zik.”  Hirdeti bátran az egyén teljes 
szellemi szabadságát, önállóságát, egy
ben bizalommal és felelősséggel is fel- 
ruházva-körvonalazva egy elképzelt, 
s kialakítandó embertípust. A  ke
mény, feszes, kötött ritmusban írt, a 
háború alatt született verseket vizs
gálva szembetűnő a tartalom fölénye a 
forma felett, ám egy sajátos aspektus
ból szemlélve ez utóbbi is arspoetica 
érvényű: „Fegyver és páncél az írott 
szó, / nem játék, nem farsangi jel
mez. / Munkás férfi vagy, szabad 
harcos, / akit a kötött forma fegyel
mez.”

A költői-emberi hit ilyen pontos és 
hiteles megfogalmazásának képességét 
-  azt hiszem - ,  joggal irigyelhetjük tő
le; még akkor is, ha a negyvenöt előtt 
megfogalmazott vágyak, célok egy ré
sze közvetlenül a felszabadulás után, 
csak illúziónak bizonyult. A  frontszol

gálatból hazatérő költő keserűen 
szembesül az ország helyzetével, vet 
számot a szörnyű pusztítással, ami né
hány dolgot törvényszerűen megkér
dőjelez. „Millió halott hever bennem, 
/ és minden halott én vagyok.” 
szól a híres költemény, a Tüzet akar
tam. Sorra születnek ekkor a hirte
len kiábrándultságot, csalódást, a pil
lanatnyi kiúttalanságot megfogalmazó 
versek, amikből nem hiányzik az ön
vád, saját lehetséges szerepének felül
vizsgálata sem. „Költő voltál Magyar- 
országon, a korban, amikor a vers / 
úgy se kellett, annyit se szólt, mint / 
holmi egyiptomi tekercs;” (Három ké
tely kapujában lassanként azonban 
sikerült túllépnie e keserűséggel szegé
lyezet rövid korszakon, s hamarosan 
az épülő új társadalom lehetőségein 
gondolkodó nagyívű versek születnek 
-  Ti szüljetek meg, Tavasz Magyar- 
országon, Számadás, Márciusi ifjak. 
Örökké élni -  poraiból főnixként újjá
éledő teljes hittel, a pontos feladat- 
vállalás meghatározásának jegyében. 
„Azt akarom, a harcban zászló, / a 
munkában szerszám legyek.”  Minden 
bizonnyal költészetének egyik legjelen
tősebb korszaka az 1948-tól 1953 -ig
terjedő időszak, amikor sorra íród
nak a gazdag belső tapasztalásból fa
kadó, fontos felismeréseket tartalma
zó programszerű versek egy olyan kéz
zelfogható jövőről, amelyben „... szét
szórják a sötétség / falkáit az ismere
tek, / s az embert önerejére / tudato
sítja a tett / s kibontva leplét a világ
nak, / nem farag isteneket.” (Folyó a 
föld alatt.) Az önmeghatározásban is 
továbblép, így pontosul: „Lekopott ró
lam, ami még szerep volt -  / a hű
ségnek nem kell dísz, se díszlet.”  (Ba
rátaimhoz) A hűség fogalmának szin
tén kulcsszerepe van ezen a pályán: a 
tépelődések, perlekedések ellenére 
nincsenek hirtelen elfordulások -  szin
te egyenes vonalú folytatás van, fo
lyamatos megújulás, mondhatnám 
akár: az egész egyetlen végtelen mon-
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dat. „Több nem vagyok, csak más,
mint aki voltam, / illőbb hozzám az 
egyszerű beszéd, / hogy — kínnal bár, 
dadogva -  újramondjam / egy min
dennapi ember életét.”  (Önéletrajzi 
jegyzetek) Ebben az időben szabadul 
ki egyre többször a forma kötöttségé
ből, s születnek tágas lélegzetű, oldott 
szabadversek.

E  felszabadult, hitet sugárzó kor
szaknak az ellenforradalom esemé
nyei vetnek véget, újra előtérbe ál
lítva a kétségeket, az önvizsgálatot,
minden eddiginél jobban megkérdője
lezve a költészet, a szó erejét. „Osz
tódnak, szaporodnak odakint s bent 
az árnyak. / Vívásra fegyvered nincs. 
Bajra, segélyre társad. / Elveszted az 
utolsó mentséget is: a szót.” Továbbá: 
„Kérdéses bár, hogy újabb félidőt / 
bírok-e átizzadt költői mezben?” Egy
re hangsúlyosabbá válik a befelé fi
gyelés, a bizonyos fokú visszavonulás, 
a korábban oly szertelen elbeszélő és 
szatírizáló kedv mind erősebb gondo
latisággal telítődik. Legmélyen keserű 
küzdelem, perlekedés ez az értelmes 
folytatásért, olyan helyzetben, amikor 
a túlélés bizonyos szempontból csak a 
vereség egyik módozata. „S van, ki 
fizetne a halálért, menne, menne, 
rontják az évek / de nem kell a 
ringyó halálnak, ittmarad önmaga se
bének.”  -  írja nyilvánvaló párhuzam
ként Aranyt megidézve.

E  depressziót kiheverve következik 
a minden tekintetben legkiteljesedet- 
tebbnek mondható 1962-66 közötti 
szakasz, amit olyan jól ismert, súlyos 
versek fémjeleznek, mint a Vérző 
zászlók, alatt, Tengerek fogságában, 
vagy a Tiszta szóval, fedetlen arccal, 
Ekkorra jár újra eredménnyel a jövő
re irányított hit visszaszerzéséért ví
vott küzdelem, ekkor tudja tiszta lel
kiismerettel ismét kimondani: „elkez
dem újra, el én!” Szinte mindegyik 
költemény a szintézis igényével, a tel
jesebb összefüggések felvonultatásá- 
nak-számbavételének szándékával ké

szül, higgadtabb, egyszersmind össze
tettebb is lesz a hangja, bár a tárgyi
lagosság gyakorta elegyedik a tör
vényszerű elégedetlenségből fakadó 
összegző keserűséggel: „A  gépi világ
ból, elismerem / hiányzik a feszülő 
küzdelem / borzongása; az egyén éle
te csupa olajozott rutin -  de te / 
minden akartál lenni, lásd be, és / 
ezért maradtál máig oly kevés.”  (A 
folytatásos töprengésekből) Szemlélete 
is mind összetettebbé, dialektiku- 
sabbá válik. (Vantitatum vanitas) Az 
egykori, „vétkes” egyszerűséggel for
radalmat teremtő, süvölvény-lelke- 
sedést hordozó hang ekkorra válik 
minden tekintetben meggondolttá, 
filozofikussá, a gyakran egyoldalú tar
talomra koncentrálás kiegészül az 
esztétikum teljesebb részvételével, a 
forma mind plasztikusabb, változato
sabb kezelésével. Ha nem is válik fel- 
adványszerűen rejtjelessé a mondani
való -  hiszen ez végképp ellenkezne 
Benjámin alkatával -  szép számmal 
találhatunk itt dokumentumértékű 
szintézis-kísérleteket -  amik többek is 
kísérleteknél. „A  halál ellen éltünk, 
ellenségeinkkel mindenkor szembe
nézve / az élet szövetségeseiként: 
nyílt szóval, födetlen arccal / nem 
kellettük magunkat mesterséges titkok 
igézetével.”  Az Elveszett nemzedék 
alábbi sorai pedig szinte egész költé
szetének pontos jellemzéseként tekint
hetők: „Nem siratóéneket hallasz. / 
Jegyzőkönyv ez: hiteles vallomás, / 
történelmi adat.”

Remélhetőleg sikerült a tényt vé
gig szem előtt tartva vizsgálni e sokat 
vitatott, átértelmezett költészet vál
tozásait, melynek legfőbb érdeme, 
hogy egyszerűen, de közelítő pontos
sággal tükrözte a történelem mozgá
sait, az emberen tartva tekintetét. 
Esetleges gyengeségei ennélfogva a 
kor hiányosságait tükrözhetik -  s 
azzal dialektikus egységben válik las
san klasszikussá. Azt gondolom, hogy 
számunkra immár beválthatatlan -  és
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bevallhatatlan? -  nosztalgia ennek a 
lírának az őszinte, egyszerű emberi
essége, a korszerűség rostáján ma már 
bizony áthulló kezdeti messianisz- 
tikus hevülete. Noha érintkezési pont 
alig akad, mindenképpen megszívle
lendő lehet az életmű konok követke
zetessége, a veszteségek és kiábrán
dultságok után is megmaradó morális 
tartás, erő, melyből mindannyiszor ki
sarjadt az újrakezdés, s a költői mes
terség cselekvés-értékűségébe vetett el- 
elfulladó hit, amely mostanság írót 
meg sem kísért. A  legpontosabb jel
lemzést azonban maga a költő adja: 
„  . . .  a verseknek csak közvetlen je
lentését érzékelő olvasók előtt is, ha 
más nem, kirajzolódik az az egykori 
munkásmozgalmi ember, aki mindig 
kritikával nézte önmagát s többnyire 
a kort is, és aki a szocialista gondol
kodású, erkölcsű emberek egy vagy 
tán több nemzedékének kifejezője tu
dott lenni.”

S ha bárhonnan, akár 1983-ból 
visszatekintve nézzük is: ez bizony 
nem kevés. (Magvető)

B E Z Z E G  JÁ N O S

EGY EMBER É LETE

1983. január 14-ike van. Ez az idő
pont nem történelem. Csupán jelen
idő.

Mégis hány- és hányféle '83 ez! 
Egy újabb év. Van, akinek a jövő, a 
lehetőségek éve, van, akinek az el
múlás éve. És olyan is lehet, akinek 
csupán ráadás. Mert lezárult / lezáró
dott valami. Mondjuk: egy életmű.

Benjámin László hét éve nem ír 
verset. Először ez fogott meg. A hall
gatás. Azután végigolvastam a most 
megjelent Összegyűjtött verseket, és 
rögtön megértettem: kész, teljes élet
művet tartok a kezemben, amelyhez

hozzátenni már nem lehet. Az utolsó 
fejezetbe gyűjtött, 1967-1976-ig írt 
versek fokozatosan vezetnek az el
hallgatáshoz. Valaki elindult, futott, 
társakkal, társak nélkül, majd hir
telen megállt: kifulladt. „A  képzelet
beli / országba igyekezve / települtem 
meg itt / az elsüllyedt világrész / s 
az ismeretlen, a föl fedezetlen / tarto
mányok között, valahol feleúton. 
Körülnéztünk, megálltunk, / és tartot
tunk tanácsot: / hadsereg és vezére, / 
földműves, pásztor és pap, / én egy
személyes népem. / Nem volt, akit le
győzzünk, / nem volt, aki legyőzzön.”  
Önkéntelenül is József Attila jut az 
eszembe. A „Le vagyok győzve, 
győzelem ha van, / de nincs, akinek 
megadjam magam”  -  József Attilá
ja. A totális magány, elhagyotottság, 
pontosabban: magárahagyatottság ér
zése. És a totális vereség érzése, 
amikor legyőzetésünk már oly nagy, 
hogy még megadni sem lehet magun
kat. Mert nincs kinek. Mert nincs mi
ért. Talán súlyosbítja ezt a tényt Ben
jáminnál, hogy Ország a vers címe: 
„Itt raktam fel a házat, / alapítottam 
a várost, / ( ...)  s felépült vala az 
Ország / tizenhatodrét papírosból.
Ha épült papírosból, / ha épült déli
bábból, / ha csak jelekből épült, 
mégis az életemből.”  Magány érzése 
nem lehet ennél szívszorítóbb: álom
ból, narkózisból való ébredés ez: a
csalódás visszafordíthatatlan. Ebben a 
helyzetben már „Nincsen, aki legyőz
ze” ezt az Országot, és „nincsen, akit 
legyőzzön” . A legmesszebbmenőkig el
idegenedett, hideg, reménytelen kép. A 
némileg ironikus befejezés feloldást, 
belenyugvást sugall: „Zsarnokaim ti, 
jó barátaim! / és ti, hűséges ellensé
geim! / nem hagytatok engem pihen
ni, / nem hagytatok elesni - / ideje 
végre megköszönnöm, / elhasznált 
éveimből / immár kiköltözőben.”  De a 
pesszimista hang folytatódik. A kötet- 
és (egyben) életműzáró Az ostrom 
22 250. napja című vers a vég elkerül-
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hetetlen bizonyosságát villantja elénk. 
A  pusztulás, az egyén megsemmisü
lése „megédesíti" a hajdani rosszat is. 
„Rossz hírek jönnek egyre; és ha 
posta nincs, ha rádió se szól, / jön
nek a levegő áramain, jönnek a föld 
alól. / ( ...)  Némák a szirénák, a 
harangok, csönd van kívül és béke 
van. Itt már egyedül én tudok
arról, aminek vége van. // S hallgatok 
arról. De fölmondom a krónika 
lapjairól, / ami tudnivaló az ostrom 
utolsó napjairól: / / hogy mialatt az 
idő a halálos döfésre élesedik, a haj
dani rossz, a szomorúság is hogyan 
édesedik -  (...) s hogy akár magocs- 
kán-gyökerecskén is az élet milyen 
gyönyörű -  / s szegény és csorbult lesz 
a világ, ha kinő fölöttem a fű.”  Tisz
teletreméltó erő szól ebből a versből. 
A mindentvállalás ereje.

Talán szokatlannak tűnik, hogy az 
Összegyűjtött versek utolsó két da
rabjával kezdem ismertetésemet. De 
az életmű csak az utolsó versek fé
nyében érthető igazán. Hozzáteszem 
még: nem kutattam a kihagyott ver
sek után, nem vizsgáltam monográfi
ákat: az Összegyűjtött verseket lezárt 
egészként, önmagában álló műként né
zem. „Ami a könyv tartalmát, »anya- 
gát« illeti: másutt is elmondtam, itt 
is csak ugyanazt mondhatom, úgy 
érzem, egyetlen ciklust írtam egész 
életemben, önéletrajzi ciklusomat”  -  
mondja Benjámin. (Könyvvilág, 1982/ 
12. 5. old.) Egy ember életéről szól 
ez a könyv, aki XX. századi magyar 
történelmünk legnehezebb periódusa
it élte végig, írta versbe. Az Össze
gyűjtött versek egyik legnagyobb ér
deme a pontos datálás. Nyolc feje
zetből áll a könyv, és az egyes feje
zetcímek (példa: 1945-1947, 1948-
1953) magukért beszélnek. Benjámin 
igazi lírikus: a versek mindig saját 
sorsáról szólnak, és egyben környe
zetéről, ha tetszik: egy ország törté
nelméről is. Benjámin nem takargat: 
a versek mögé látunk, látjuk őt,

amint írja a verset. Ha fiatal, fiatal 
verset, ha harcol, harcos verset, ha 
gyáva, gyáva verset, ha bátor, bátor 
verset, ha csalódott, csalódott verset. 
Csupán a tényt szögezem le. Nem ér
tékítélet ez, sem pozitív, sem negatív 
értelemben. Vallanak, rávallanak ezek 
a versek: életéről. (Számomra bi
zonyosan, aki három évvel 1956 után 
születtem.) Egy ember élete ez a 
könyv, egy emberé, aki végigcsinált 
valamit, és utána elénk terítette élete 
fejezeteit: ítélkezzünk. És ennek fé
nyében talán Kassák ellen sem vétet
tünk, hogy kölcsönvettük híres önélet
rajzi munkája címét. Egy ember éle
te ez is, és -  első hallásra talán 
meghökkentő, de ennyi engedtessék 
meg a jóval fiatalabb olvasó számára 
-  bizonyos rokonvonások is felfedez
hetők. Hadd helyesbítsek: pontosabb 
úgy fogalmaznunk, hogy Benjámin né
hány versénél határozott Kassák ha
tást érezni, mégha ez esetlegesen Jó 
zsef Attila közvetítése is. Egy ember 
élete ez a könyv: és éppen ez legfon
tosabb erénye is. Egy ember élete, 
tehát, dokumentum.

A fiatal Benjámin költészetére két
ségtelenül József Attila hatott legjob
ban. Tiszta hang ez, egy új társada
lom igényével fellépő költő hangja 
(1938-1940), aki sokszor naiv hit
tel, illúziókban gondolkodva fejezi ki 
elképzeléseit. „Én úgy szeretném, 
ha nem volna állam, / csak ember 
volna, állat és vidék. / S az emberek, 
ha bölcsebbek is nálam, / hagyjanak 
csak: maguk sorsát vigyék, / és elér
jem végre, hogy megbocsássam / a 
rontok hasztalanná vált hitét.”  (Kony
hában) A  fiatal költő tehetségét (a na
gyon erős József Attila hatás ellenére) 
nem vonhatjuk kétségbe. Ebből a ko
rai időszakból még olyan érdekes, jó
nak mondható versek maradtak ránk, 
mint a Mássalhangzó, az Albérlet, a 
Levél. Jól megírt versek, de nem 
kiemelkedő költői alkotások: bizony
talanság (mégha szimpatikus bizonyta-
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lanság is!), az erő hiánya érződik 
bennük. „Én nem vagyok olyan szol
ga, /  aki urát kirabolja -  / inkább 
volnék olyan szolga, / ki az urát 
meggyilkolja. / /  De csak gyáva szol
ga vagyok, / hogyha látom: megha
jolok / s csapkodok, ha düh elönt, / 
mint fecske zárt ablak előtt.” (Verje 
Isten) Precíz és pontos kép, ám úgy 
tűnik hiába pontosít később: „Mert
elvész mind, ki térdet /  hajlít a zsar
noknak; akit önérdek serkent, de 
szegényért szólni gyáva.”

„Volt egy időszak, szerencsére nem 
túl hosszú, amikor én is igyekeztem 
eleget tenni a napi politika követel
ményeinek. Ám költőnek nem dol
ga, hogy kiszolgálja a pillanatot, az 
aktualitást. Amikor ezzel próbálkoz
tam nemcsak hamis, de költőileg is 
rossz verseket írtam.” (Könyvvilág, 
82/12.) Ma már helyesen látja ezt 
Benjámin. De ez nem mentesíti őt at
tól, hogy most megjelent kötetének is 
ez a leggyengébb (1948-1953) szaka
sza. A mai olvasó számára egyszerű
en semmitmondó versek egymás
utánja ez a korszak. Ugyanakkor azon
ban a személyesebb hangvételű, játé
kosabb, humorosabb versek ezekből az 
évekből is figyelemreméltóak: a
Hajnali karének., a Családi képes
könyv, a Bolharnadár kifejezetten jó, 
élvezetes olvasmányok.

„Lenyűgöztek az óriások? /Álmod
tál, Gulliver. / Lepisáltad a törpe-vá
rost? / Álmodtál, Gulliver, / Álmodtál, 
Gulliver, de már berreg régen az óra, 
/ menj, kapaszkodj a villamosra, vagy 
szállj a hajóra, / köszönj az embe
reknek jó reggelt, Gulliver.”  (Álmod
tál, Gulliver) Kétségtelenül a mai ol
vasó számára a legtöbbet a csalódott 
versek mondanak. 1954-től, de külö
nösen 1956-tól erősödik a csalódott 
ember, költő hangja: azé az emberé, 
aki hitt, és akit hite elvakított. Azé az 
emberé, akit a csalódás kijózanító 
tisztessége taszított a kiúttalanságba, 
„ Így vagyunk, Sándor: Téged egy ha

zug vád / döfött le akkor, poklokra 
vetett.. .  / Poklokból száll ki han
gom, szólni hozzád -  / Bűnös vagyok: 
elhittem bűnödet. / Ott álltam én a 
rekegő zsivajban, / halált böffenve, 
bambán, mint a részeg. / Kijózanult, 
de vér-eres szemekkel, / most kell, 
hogy egy nemzet szemébe nézzek.” 
(Így vagyunk) A  hang folytatódik, 
és erősödik. K i mondta?, Ha élni 
akarsz, Legyetek éberek, Mulatozás, 
Elmegyek meghalni, Arany Jánoshoz. 
Egy áldomást című versein kívül még 
számosat lehetne említeni.

Az Összegyűjtött versek érték. Ér
ték, mert dokumentum, korkép és 
kórkép is egyben. Még rossz versei 
is tanítanak: mögöttük megérezzük, és 
hajlandók vagyunk megérteni a külső 
és belső indítékokat. Benjámin tanú
sítja nekünk, hogy a művészet és a 
politika változó viszonyából -  példá
ul, ha közvetlenül alárendelik az iro
dalmat a politikának -  miféle ered
mények és kudarcok születhetnek. Ben
jámin könyve jó, fontos verseket (is) 
tartalmaz. Kézbe kell venni. Ám sem 
formai, sem tartalmi szempontból nem 
sikerült azt az újszerűséget, teljességet 
nyújtania, amit szeretett volna. Köny
véről szomorú, fáradt arccal néz 
ránk. Látom, hogy tudja mindezeket. 
Ezért tisztelem a hallgatását. (Mag
vető.)

P E T ŐCZ A N D R Á S

SZÁRNYATLAN SZAVAK

Ha azt mondom, hogy minden köl
tőre emlékszem az ötvenes évekből, 
akik akkor divatban (az első vonal
ban) voltak, nem mondok igazat. De 
eszembe jut háromnak-négynek a ne
ve, s köztük Benjáminé. Verseiket is
kolai ünnepségeken szavaltuk, az ak
kori kívánalmak szerinti alakítás és 
alakoskodás pózával. A nevek és
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verscímek annyira összeforradtak ben
nem, hogy bármelyik verscím előhívja 
a hozzá tartozó nevet, s a nevek bár
melyike a verscímet. A tartalom több
nyire kilúgozódott belőlem, csak a 
„töltés” nyomai vibrálnak tovább tu
datomban. Mindez persze kortünet 
volt, s igazságtalanság lenne min
dent a politika szolgálatába önként, a 
legteljesebb jóhiszeműséggel szegő
dők, vagy a felülről jövő szirénhangot 
továbbzengő túlbuzgók nyakába varr
ni. (Ki-ki amúgyis elszámolt már az
óta magával, vagy a változó kor szá
molt le harsányságukkal, néptribuni 
[ön] elhivatottságukkal.)

Ugyanakkor meg kell jegyeznem -  
s ezt nem az ötvenes évek védelmé
ben, s pláne nem Benjámin támadásá
ra teszem -  hogy egyfajta szocde- 
mes, zanza-marxizmusos költővezéri 
hang és szerep már az 1938-1940-es 
versekben fellelhető Benjámin László
nál, amúgy petőfisen-adysan-József 
Attilásan-kassákosan. De a szerep jó- 
nási elutasítása is fellelhető, ami egy
ben azzal a következménnyel jár ná
la is, hogy akár felvállalja, akár el
dobja, vele küszködik mindvégig. 
Ugyanakkor a puszta létért való küz
delem elbizonytalanítja benne a köl
tőt, a költő hasznosságába vetett -  s 
vallott -  hitét. Jobbra-balra csapkod. 
De a hangja, ha zaklatott is, még 
nem olyan sötét és depressziós, mint a 
rákövetkező, 1941-1944-es évek ver
seinek tanúsága szerint. Formakeze
lése meglepően biztos, az enjambe- 
ment-t olyan természetességgel hasz
nálja, mint a levegővételt, s ha döc- 
cen is olykor a sorvégi jambus, hadd 
hívjam fel a figyelmet az Ember él 
groteszken karikírozó magánhangzós 
asszonáncaira, az igazán tudó költői 
virtuóz bizonyítékára. Márcsak azért 
is, mert az ún. munkásköltő címke af
féle lefokozott, költői félszárnyúság- 
ban szenvedő, ösztönös rímfaragó kép
zetét kelti sokakban.

Nem akarom az erről a témáról

időről időre fellángoló vita parazsát 
fújogatni. A  magam részéről azt tar
tom: nem lehet egyszerre munkásnak 
és költőnek lenni. S pláne nem köl
tőként a munkást (mint osztályt) kép
viselni, mert az szerepjátszáshoz, s 
beszűküléshez vezet. Költőnek kell 
lenni mindenestül, s a világhoz való 
kölcsönös viszony lehet az az eredő, 
ami „léttudatnak” vagy point de 
vue-nek nevezhető. S innen már az 
ember úgy ír, ahogy tud.

Erre példát legmarkánsabban Kas* 
ságnál látni, de minta lehet a fen
tiek bizonyítására Benjámin is. A  sok
kal befogottabb, az elismerést nehe
zebben kiharcoló, mert az értelmisé
gi pályáig el sem jutott munkás (Ben
jámin) élete még mindig nyomorúsá
gosabb volt, mint a szabadúszó, asz
kétán nyomorgó, de értelmiségiként 
élő-viselkedő-harcoló Kassáké. Két 
bőrt nyúzott le egyszerre a Horty- 
rendszer Benjáminról: egyszer a
munkásról, egyszer a vasárnapi (sa
ját szava) költőről.

A  földre nyomott költő reményte
lenül próbál felállni. Egyetlen hűséges 
olvasója, írja, aki figyelemre méltat
ja, a cenzor. A  munkás nem olvasta. 
József Attilát sem olvasták, legfel
jebb előadták egy-egy szociáldemok
rata programba illő esten. Fantáziát
lan világban szárnyatlan a szó is. Az 
1941-1944 között írt versek Benjá
min „legköltőietlenebb” versei. Hang
ja szikár, sallang nélküli hang, száraz 
racionalizmus jellemzi. Újítása a fele
séglíra, a feleség piedesztálra emelé
se, amit -  akárcsak Aragon -  benső- 
ságesen, túlidealizálás nélkül művel. 
A háborúról víziószerűen ír. Vívódá
sait utólag és általánosítva (némi 
melldöngetéssel) írja meg, nem a 
megélés folyamatában dolgozza fel 
élményeit, ami hiányérzetet hagy, ér
dektelenné -  hogy ne mondjam -  
hiteltelenné teszi „harcait” . És mint
egy eltanulja azt a modort, ami oly ál
talánossá lesz a felszabadulás utáni
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években sokaknál. Önmarcangoló ké
telyek emésztik, majd bűntudatát 
egészséges józanság váltja fel.

Horatius „gyalogos szavakra”  (pró
zára) képtelennek érezte magát. Né
mi áttétellel, Benjáminra éppen ez a 
„gyalogosság” érvényes, hisz alig ru
gaszkodik el a földtől, versei tépe- 
lődőn tárják fel magukat: gondolati
politikai atmoszférájuk lényegretörő 
hanggal társul.

S most, mielőtt bárki felróná, hogy 
e recenzióban nem a kötetek megje
lenési évei szerint elemzem az össze
gyűjtött verseket, kénytelen vagyok 
Benjámin fülszövegére utalni, ahol 
maga ír szándékáról, amivel össze
von könyveket, éveket. S nekem így, 
ezekről, mintegy ciklusokról kell ír
nom.

Tehát: az 1945-1947-es évek versei 
témáikban gazdagodnak. Felhangoló- 
dás tapasztalható érzelmileg is. Indu
latai felerősödnek, vitriolos kitöré
sekbe ömlenek. Átvesz bizonyos pla
kátjelszavakat, fentről jövő sugallato
kat, s ezek „kiszólnak” a versből: 
„derékba tört hidak” , „épülő haza” ; 
s: „ . . .  úgy vigyázzatok!”  Ez utóbbi 
már a „Zászlónk Petőfi!”  ideológi
át magáévá tevő, kaszás parasztjaival 
a nemességet fenyegető népfi Dózsa- 
víziója („Ismét pusztíthat e láng raj
tatok!” ), és összerímeltetésnek tűnik 
a „Munkásököl vasököl, oda sújt, aho
va köll!”  felülről megfogalmazott, 
brutális és kétes axiómájával. Nem 
érti a tömegek ellátási hiányaiból kö
vetkező, önmagukba harapó indulatok 
keserű lényegét, ami pedig a későbbi 
tragikus eseményeket is motiválta. De 
hogy maga is sebeket kap, azt talán a 
Bújtassatok el engem bizonyítja, ez a 
fájdalmát kiéneklő bánatzsolozsma, 
gyógyító varázslat. Az utolsó odacsa
pott strófa sajnos, visszarántja, agyon
üti ezt a gyönyörű, zsoltáros köl
teményt.

A gyakorlott olvasó tudja, hol kell 
oldalakat átugorni, ahol „fáradt” az

író; Horatius is felrója Homérosznak, 
hogy néhol elszundikál, bár hozzá is 
fűzi azonnal, hogy ilyen nagy műnél 
ez nem igen számít. Recenzens azon
ban köteles végigolvasni minden sort, 
nem is egyszer. Pedig szívesen átugor- 
tam volna ezeket az 1948-1953 kö
zött írt verseket. Maradandó él
ményt nem nyújtanak. Néhol felpa- 
rázslik egy szó, egy jól induló vers
kezdet, aztán vége. Ki is alszik. Nem 
szívesen írom le, hogy ezek az olda
lak bátran ki is téphetők Benjámin 
László költészetéből. „ . . .  valaki -  
írja a fülszövegben - ,  akinek a véle
ményére sokat adtam, azt mondta 
egyszer, hogy nem engedek ágakat ki
nőni magamon.”  Én ezeket a kinövé
seket ágaknak tartom: olyan ágaknak, 
amiket bízvást le lehet fűrészelni. Ben
jámin László alkotói becsületességére 
vall, hogy összegyűjtött versei fáján is 
meghagyta őket.

Mi van, ha az ember eltéved, ki
fullad? Leül, fogja a pulzusát, hall
gatja a szívverését. Körülnéz, elgon
dolkodik. Közben már új ösvényeket 
keres. Erről az állapotról tanúskod
nak Benjámin László 1954-1956 kö
zötti versei. Elégikusak, töprengők, 
számvetőek. Érzi, hogy most kell 
megkapaszkodnia, a válaszúton jó 
felé indulnia. Tévedéseit belátni, bű
neit bevallani. A  kikerülhetetlen mo
rális számvetés megkínozza, de, ha föl 
nem is oldozza, megtisztítja.

Hogy mégis légüres térbe, és újabb 
válságokba kerül, az már a korszak- 
váltás törvényszerűen bekövetkező de- 
heroizálásának következménye. A se
matizmus táncoló tüzének füstje mesz- 
szire elkanyarog. Sokak szemébe bele
mar. A  kor- és pályatársak a füstsza- 
gúakat elkerülik, akik bccsapottságuk- 
ban megszégyenülve, reményvesztetten 
bújnak maguk is.

Mindez nyomon követhető Benjá
min László 1957-1961 -es, vívódások
kal és önmarcangolással teli versei
ben. Nincs az a stáció, amit végig ne
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járt volna. Már a halált kívánja, de 
mivel az nem jön, dacos élniakarás 
löki előre, hogy mindent újrakezdjen, 
elölről.

S milyen érdekes, hogy az 1962- 
1966-os évek verseinek egyike, a 
Negyvennyolc, mintegy áttételesen is 
azt sugallja, hogy nem enged a negy
vennyolcból, vállalt eszméje igazából. 
A nagy versek évada ez a ciklus. A 
felét idemásolhatnám kijelentésem il
lusztrálására. Benjámin kilép az ove- 
ráll-báböltözékből, s moralizáló hang
ját tovább szublimálva megírja azo
kat a verseket, amikért sokan a fél 
karjukat odaadnák. Minden együtt 
van ezekben a versekben: a magas 
feszültségű szellemi izgalom és esz
tétikai gyönyör éppúgy, mint az afo-

risztikus tömörség és képgazdagság. A 
szikrázó harag és lefojtott hangú la- 
mentáció ömlő-elömlő lávaanyagából 
születik meg az életmű f ő vonulata. 
A csúcs, szocialista költészetünk exegi 
monumentuma. Amihez az 1967- 
1976-os évek verseinek önmagával és 
a világgal megbékélt, az egyetemesbe 
oldódó bölcsessége már csak ráadás, 
mintegy meg- és felerősítő továbbrez- 
gése költészetének.

Nézem a védőborítón Benjámin 
időtlenül maga elé meredő, indulatok 
nélküli arcát. Fáj látni ezt az öklelé- 
sektől meggyűrődött inkaarcot. Ezt a 
fénytelen szemet. Ezt a lefelé ál
ló szájszélt. S legfőképp azt a két 
karba öltött kezet. . .  (Magvető)

K E R E S Z T E S  JÓ Z S E F
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