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Bence Lajos

A jövő pusztítóinak,
minden technokrata uszítónak, 
rombolónak
Ha majd eltűnik vesztendő 
vagyonunk, mert a jövendő
már csak pusztítandó romokra 
építhető már, lehanyatlik
a hegy, eltűnik domboldal
s végül mindent benő a kúszó
aljnövényzet, hogy kóró, gaz,
csak Gálics-hegedű-csonkjai
hirdetik a kultúrtáji jelleget, 
s a könyv-végi hangulatban 
szétfoszló-szétmálló 
könyvek jelezik az új 
világégést –ezúttal az utolsót –
honnan nézvést a XX. század is 
boldog békeidőnek tűnik majd, 
lesz-e ki felmegy a Hegyre?
Felvonszolva magát csúcsra,
Bábeli zűrzavar
és csatazaj közepette,
leköpve testvér a testvért,
padtárs a padtársat,
kérdem én, lesz-e ki
felmászik, felkúszik
úttalan utakon Hegyre,
s talál-e Olajágat? 

 

Apokapalipszis itt 
(Vízió a torony árnyékában)

Minek után
ünnepélyes keretek között
felszentelődött a torony
– a bábeli gaztett megkerülve
az Istenhez való közeledést,
mecset híján az Úr új szállás
helyének említése következett,
az Úr földi helytartóinak ajánlásával,
s hogy oda kívánkozzunk, mindig
magasabbra, hol színről-színre
tapasztalhatóan ott figyel, 
háromszöge mögül jóságos
tekintetű Isten. Ide költözött fel,
égi trónját ide költöztette át, 
mert szeret bennünket, igaz csak
egy napra, amolyan kihelyezett
malasztosztogatásra.

Közben az ég beborult 
(a kövezetre esőcseppekkel keveredve
könnycseppek hulltak a vének szeméből,
melyet jól betakart az 
Európáról szóló himnuszdal,
s az Ének), szóval hosszú sor
kanyargott a lift felé,
a tekintetekben bizakodás:
„Megyünk megnézni Istent”,
néhány sunyi potyajegy nélkül
maradt Laci (a ligetből)
ki csigalassan a csigalépcső
felé tolult, de lebukik: 
nincs pardon, ott is fizetni kell! 

Bent közben folyt a sör, 
a bor, a VINÁRIUM megtelt emberrel, 
gyakran csörrent a kassza,
hullott a stex, Öregisten,
a nagy lélekszámvevő pedig
közömbösen figyel, miközben
a nagy forradalmár, Márton testvér

proteszt songja jár az eszében,
miért is kellett volt
egykoron – mikor is?– a bűnökért 
búcsúcédulával fizetni, s lett
is belőle kalamajka, azért mégis
jobb ez a személytelen, automata
rendszer – így morfondírozott 
csüggedten magányában. 

Közben, ki tudja hányat fordult
a felvonó fel-le, le-fel
a kijelölt s ellenőrzött, fogaskerekek
precizitásával irányított rendszer,
míg földre ért az imádkozó vének
lift-szerelvénye. – No, Mári néni
látta a Jóistent? – kérdezte egy 
mefisztói alak. – Nem, nem láttam –
lemondó legyintés – az a nyavalyás
szemüveg is otthon maradt, s ki 
tudja van-e egyáltalán? Ki tudja
van-e Isten?      
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Istenáldd.
Himnusztöredék újból

Isten, áldd meg a magyart, 
ne nagyon, ne nagyon
csak, ahogy a fagy 
pelyhedzik a jégvirágos
ablakon, szán
hasít a téli havon… 

Isten, verd meg a magyart, 
ne nagyon, csak ahogy  
a lomb hull ősszel, 
s lepkeszárny-remegés
az alkonyi szél a tavon, 
holdvilágos alkonyon. 

Isten verd, veretlen
ne hagyd, ki ellene 
tör, s áldva áldd, kit
keblére ölel, ölve 
szeret és gyilkolva 
fojt, istenáldotta
kétségbeesésben… 

Király László

                                     Vallomások Zaláról
                                                              „Dombok és erdők gyönyörű földje...
                                                                szomorú fiad íme, most köszönt.”
                                                             (Csordás János: A szülőföld lelke)

Magam is elcsodálkoztam, amikor nemrégiben összeírtam zalai vonatkozású zeneműveimet. Csu-
pán a címek felsorolása megtöltött egy gépelt oldalt. Azon még inkább meglepődtem, hogy ezen 
alkotások kb. egyharmada a mai napig még nem szólalt meg, holott vannak köztük több mint tíz 
éves darabok is. Az okok felderítése nem az én feladatom. Egy biztos: ez a kis „zalai zeneirodalom” 
nem tudatos, tervszerű tevékenység során jött létre. Ez kiderül a művek keletkezési évéből, melyek 
meglehetősen nagy „szórást” mutatnak.

Nem szeretném az olvasót untatni olyan művek részletes leírásával, melyeket sosem hallott. Az 
alaposabb ismertetést azon művek bemutatására szánom, melyeket – elvileg – a Bartók-rádió Ars 
Nova című, új zenéket sugárzó műsorában hallhatott az, aki rendszeresen rádiózik.

Fiatal emberként – őszintén szólva – zeneszerzői szempontból a népzene nem nagyon érdekelt. 
Úgy gondoltam, hogy ennek a műfajnak a komolyzenében való felhasználása a 20. század első felé-
ben már megtörtént, olyan klasszikus mesterek által, mint Bartók, Kodály, Sztravinszkij, Prokofjev, 
De Falla, stb. Ám a 70-es években a Varsói Őszökön hallott lengyel neo-folklorista  zeneszerzők 
(Zygmunt  Krauze, Wojciech Kilar, Henryk M. Górecki) nyomán magam is érdeklődni kezdtem a 
folklór új módon való felhasználása iránt. Így született meg 1977-ben a Zalai bokréta című zenekari 
darabom. A műről Kroó Györgynek az Élet és irodalom 1979. augusztus 11-i számában megjelent kri-
tikájából idézek: „A Zalai bokréta más nyomokon indul el, a lengyelek által kezdeményezett népdal-
feldolgozások útján. Minden hang a folklórból származik (a felhasznált dalok Vajda József A zalai zöld 
erdőben című gyűjteményéből valók), s a népdal a megmunkálás révén plakátszerűen felnagyítva, 
ha tetszik: zenei állóképként jelenik meg a nagyzenekari apparátuson. Az eljárás néhány eszköze: a 
dallamhangok akkordba sűrítése, a dallamsorok egyidejűsítése, a pedálhangok és a kánonok tech-
nikája.”

E mű rádiós elfogadása után kért fel Kocsár Miklós, a Magyar Rádió népzenei rovatának akkori 
vezetője, hogy készítsek számukra hagyományos, kísérettel ellátott népdalfeldolgozásokat. A fela-
datot örömmel vállaltam és az első ilyen jellegű munkám –természetesen – a Zalai népdalok címet 
viselte. Az anyagot szintén Vajda József gyűjteményéből válogattam. Az énekhangra, klarinétra és 
cimbalomra készült feldolgozásból különösen kedves volt számomra az „Ej, szegény vagyok rózsám….” 
kezdetű,  mely népdal valószínűleg csak Zala megyében ismert. A klasszikus népdalfeldolgozások 
– nem politikai, hanem esztétikai okokból történt – betiltása (2007) óta ez a ciklus, a többi feldolgo-
zással együtt, nem hallható a rádióban. De 1979-2007 között sokszor találkozhattak vele a népzene 
műsorok kedvelői.

Szinén a lengyel új-folklór irányzat hatására készült 1979-ben a Lassú és friss –Pálóczi-Horváth 
Ádám emlékére című zenekari mű. Dallamanyagát az Ó –és új, mintegy ötöd félszáz énekek című gyűj-
teményből válogattam, melyet a szerző petrikeresztúri tartózkodása idején írt össze, s amely az 
első ilyen jellegű magyarországi dalgyűjtemény. Az első tétel formája tulajdonképpen másolata H. 
M. Górecki világhírűvé vált III. szimfóniája 1. tételének: egy lassú, monoton dallam kánonná alakul 
a vonóskaron, majd a csúcspontra érkezés után egy melankolikus melódia szólal meg a fúvósokon 


