
Magyar kultúra napi interjú Bence Lajossal 

 

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium humán munkaközössége idén 

is gazdag rendezvénysorozatot szervezett a magyar kultúra napjának alkalmából. A nap egy 

órás csendes olvasással indult, majd a Himnusz eléneklésével, elszavalásával, 

trombitajátékkal, énekekkel és néptánccal színesített ünnepséggel emlékeztünk a jeles napon. 

Sor került a Himnusz-illusztrációs pályázat eredményhirdetésére is, a legjobb alkotásokból 

kiállítás nyílt iskolánkban. Délután egy rendhagyó irodalomóra követett, egy tartalmas, 

felemelő beszélgetést hallgathattunk meg Szemes Péter, a neves irodalmár-esztéta 

vezetésével, aki Németh János Kossuth –díjas keramikussal, akit a Nemzet Művészének is 

megválasztottak, illetve a Csokonai-díjas muravidéki költő-íróval, Bence Lajossal beszélgetett.   

Az utóbbi elismert személynek, Bence Lajosnak volt szerencsém kérdéseket feltenni, melyekre 

ő nagyon szívesen is válaszolt. 

-Mi volt az az esemény az életében, amelynek hatására elkezdett verseket írni? 

-Eleinte újságíróként kezdtem, azonban tizennyolc évesen mindenki szerelmes, így ez indította 

el az alkotást. Bár ezek nem voltak igazán jó versek, azonban volt egy tanítóm, Szúnyogh 

Sándor, aki a folytatásra ösztökélt, tanácsokat adott. Később az írás a fejemre kezdett nőni, 

ezután ismét újságíró lettem. Sokszor kiegyenlítik az írót az újságíróval, azonban a kettő 

egyáltalán nem ugyanaz. A versek létrehozása pedig teljesen más. Nincsenek sémák, mindig 

új dolgokat kell létrehozni. Ha ugyanarról a témáról írnánk, mint más, akkor is a mi 

személyiségünket kell hozzáadni a leírtakhoz. Nekem eddig a szintig sikerült eljutni. 

-Úgy hallottam, jelenleg is dolgozik új köteten, mennyire sikerült befejezni ezt? 

-Három könyv is készül, kettővel már tulajdonképpen végeztem, a harmadik azonban még nem 

elvégzett vállalkozás. Novellákat, történeteket fog tartalmazni. Ez lesz az első ilyenféle gyűjtés. 

E miatt még csak kezdetlegesek lesznek, hiszen itt is meg kell találni az egyéni stílust. A 

verseimet nem szoktam átírni, ezzel sokkal természetesebbnek hatnak. Olykor kissé hosszabb 

írások is kikerülnek, ezek szinte prózányi méretűek.  

-A mai oktatásban mit lehetne továbbfejleszteni a magyar nyelv és irodalom területén?  

-Nem csak arra kellene fektetni a hangsúlyt, hogy mindenkinek az egész tananyag belemenjen 

a fejébe. Meg kell válogatni, erre kik lehetnének alkalmasak. Illetve, modernebb alkotókat is 

lehetne példaként feltüntetni. Persze itt nem azt értem, hogy a Nyugatról, vagy Janus 

Pannoniusról ne tanuljanak a fiatalok, de nagyobb szerepet kellene kapnia az újabb írásoknak. 

Sokszor el sem jutnak a gimnazisták ’56 irodalmáig. Ez fontosabb szerepet is kaphatna, hiszen 

ekkor nagy veszélyforrás volt leírni az ott történteket. Esetleg meg is ölethették őket. Sajnos 

ezt nem foglalja magába a mai „rendszer”. 



-Lehet-e látni fejlődést egyes területein a nyelvészeti részlegnek? 

-A szlovéniai példát tudom felhozni, hiszen ott tanítottam. Találni pozitív és negatív dolgot is. 

Az irodalmi nyelv nem kap elég szerepet, a szavakat a közbeszédből szerzik manapság. 

Azonban a tájszólás, mint legédesebb anyanyelv, elismertebb, mint Magyarországban. Itthon 

elvesznek a kincsként számító kifejezések. A dödölle már eltűnőben van, hiszen sajnos 

„kinyomja” őket a pizza, hamburger. Ezekre nagyon vigyázni kellene, mert ez a kifejezés, illetve 

étel csak a környéken található. Az hogy az újságírás, mint irodalmi tevékenység is nagyon 

előkelő helyet foglalt el, mára azonban ez is vesztett nívójából, ezért ebben is kell fejlődni.  

- Köszönöm a beszélgetést! 
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