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és már van, aki hirtelen 
fiatalabb is nálad,
pont annyival, hogy
beléd hasítson az arc, 
ami nemrég a tiéd volt,
szakálltalan, elveszett,
bizakodó, küszöbön álló,
büszke és sekély.

Az mégse lehet, hogy mi annyira különböző
zugaiból jöttünk volna ennek a kibaszott
univerzumnak, hogy téged kakaózáporral
köszöntöttek a Tejút kapujában, 
míg engem mikrohullámú bolygók
perzseltek, hogy mindenem égnek álljon,
és mint vak kutya a kerítéstelen
kertben, azt se tudjam, merre tovább,

mert annyifelé tévedhetnék
ezen a felháborítóan makacs,
ismeretlen fekete pázsiton, 
hempereghetnék a mennybéli
kis szárnyasok között akár,
vagy csak beleolvadnék az ismerten
túli képszakadás hullámhosszaiba.

Csak arra kérlek, egy kicsit
te is rázz le engem, 
mondd, hogy üljek le ide
és ne moccanjak, amíg vissza nem jössz,
de ne tégy úgy, mintha nem tudnál
az elmédbe hegesztett mágnesről,
ami folyton polaritást vált,
de sosem pont akkor, amikor
valami haszna is lenne.

Olyan hosszan tekernélek 
saját törzsed köré, hogy
jó feszesnek érezd a gondjaid,
a csípődben, a bordáid közé vájódva,
néha ezt kívánom.

Adj hát nekem egy apró kis
jelet, hogy most már nem kell olyannak lennem,
vagy legalább mutass ujjal arra, aki 
vissza tudja szabni a 
valódi mosolyom.

Cséby Géza

Egyszer én is
Bence Lajos új kötetéről

A pandémia hosszú hónapjai alatt nagyon nehéz a kulturális értékek 
közvetítése, nagyközönség elé vitele. A bezárt színházak, múzeumok, 
képtárak, művelődési házak – még ha megpróbálják is  a továbbélést 
a köztudatban való megtartásukat – nehezen boldogulnak. Talán a 
rádió, a televízió, és minden kétséget kizáróan, a könyv jelentheti  
ennek az időszaknak a túlélési lehetőségét.  Ezért is öröm  a József 
Attila-díjas Bence Lajos új kötetének megjelenése.
   A könyv már 2020 októberében kijött a nyomdából, ám bemutatójá-
ra csak  a következő év februárjában kerülhetett sor, akkor is virtuális 
keretek között (Halász Albert közreműködésével).  Az „Egyszer én is” 
címet viselő, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet gondozásá-
ban napvilágot látott kötet közel ötven  rövid prózai írást tartalmaz. 
Bence visszanyúl gyermek-és ifjúkora  élményeihez, ironikus, öniro-
nikus, szókimondó és tabu-témákat is vállaló rövid opusai,  a szerző 
lelkében, zsigereiben, egész lényében  benne élő történelem néha 
humoros, olykor nagyon is komoly kivetítése.  Nincs mit szépíteni. 
Nagy traumák érték a családot, ahogy a történelem átzúgott fölöt-
tük, s olykor ott is maradt a faluban, a kisvárosban, hogy méginkább 
megkeserítse a mindennapokat.  Ezért, talán nem túlzunk, ha azt 
tételezzük fel, hogy apró emlékműveket állított e kötetben unoka-
testvérének, Mariska néninek, a családnak és nem utolsó sorban a 
Mura-vidéken, a Lendva-patak partján  élő magyaroknak. Ám Bence 
kötete mégsem szomorú.  Remek tollal idézi elénk ifjúsága meg-
annyi mosolygós, olykor pikáns történetét, amelyeket, ha mélyen 
magunkba nézünk, annakidején mi is megtapasztalhattunk az 
álszent szexuális nevelésről, a katonaság éveiről, munkába lépésünk 
idejéről és munkahelyünk első éveiről, szórakozási szokásainkról és 
olyan, másokat bosszantó,  kópéságainkról, amelyeket ma, már érett 
fővel, minden bizonnyal nem cselekednénk meg.  
   A kora fiatalság évei, a kamaszkor  testet-lelket pezsdítő időszaka, 
a gondok garmadája a mindenképpen kitörni vágyás, de legalább is 
a  „magunkat jól akarjuk érezni” lelkülete kendőzetlenül jelenik meg 
az emlékező, leggyakrabban sztorizó írásokban.  S amikor a kisváros 
és a környékének mindennapjaiba beszivárgott a politika,  hasonló 
súllyal nehezedett  magyarokra, szlovénekre egyaránt.  Annakidején 
mi Magyarországon élők  Jugoszláviára úgy tekintettünk, mint 
egy boldogabb, szerencsésebb szocialista államra, majdhogynem a 

„boldog nyugatra”. Pedig ugyanaz zajlott a tábor valamennyi orszá-
gában, az éppen regnáló  „nemzeti diktatúra”  érdekeit kiszolgálva, 
a különbség csupán  az volt, hogy némi egyedi  színt csempésztek a 
működésbe.   
   Bence Lajos rövid írásai nem beszélik túl a témát, feszesek és  
lényegre törőek.  Keveredik benne a valóság és a fikció, de az olvasót 
sohasem vezeti tévútra. Annak ellenére, hogy néhány szereplő nevé-
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nek csak kezdőbetűit olvashatjuk az írásokban, egy-két személyre 
(főleg a Muravidékieknek) viszonylag könnyű ráismerni.  Két írás 
keretezi a kötetet, amelyik nem tartozik a többi írás témájához. Vagy 
csak látszólag nem. Az első, amivel indít Zrínyi sorsa, avagy a sors 

„bónája”, a befejező mű  „Forra a világ…” Berzsenyitől kölcsönzött 
címet viseli. Felmerülhet a kérdés:  ez a két  (inkább esszének nevez-
ném) írás elüt  a könyv többi kisnovellájától, vagy inkább keretbe 
foglalják azokat?  Kell-e életünkhöz a  „jó szerencse”? – keressük a 
választ a kötet ezután következő  novelláiban.  Idézzünk a befejező 
opuszból : „A Berzsenyitől vett címbéli idézet forrongó világot támaszt, 
amilyen a miénk is, benne egy nemzet kis lélekvesztőben imbolyogva, 
vezető hajós nélkül tart a veszélyes fövenynek, ütődik sziklás partnak. 
Megússzuk? – hogy életünket mentsük, úgysincs más választás. Ússzunk 
a part felé, mert elveszünk.”  Prófécia ez a javából, amelyet mindenki-
nek határon belül és kívül meg kell szívlelnie.
   Az „Egyszer én is” kötet Bence első prózai-irodalmi munkája.  A 
manapság  divatos emlékek, életrajzok kötetben való megjelenése 
üdvözítő, hisz történelmünk egészét éppen az emberek megélt 
apró mozaikkockái határozzák meg, talán a legjobban.  A szerző  
irodalmi minőségű kisprózái tulajdonképpen ebbe a sorba illeszt-
hetők.  Emlékeiből fon koszorút s ebbe a koszorúba nagyon sokan 
megtalálhatják önmagukat, egykori életüket.  Jó olvasásra ajánlom 
mindenkinek, a vidéket jól ismerők számára, de azoknak is, akik 
ebből a könyvből, hacsak morzsányi  darabkák által, jobban megis-
merik Lendvát és környékét, az ott élők mindennapjait, boldogságát 
és keserveit, örömét és bánatát – történetüket.  A kötetet Herman 
László illusztrálta.
   Bence Lajos költői, tudományos, irodalomszervezői és most már 
írói munkássága hatalmas nyeremény nemcsak a Muravidék kisebb-
ségben élő magyarjainak, de Magyarországnak is.  
(Bence Lajos: Egyszer én is. Muravidéki rövid történetek. Lendva, 2020.)

Pisnjak Attila

A  XVII. bronzöntő 
szimpózium Lendván
A Lendvai nemzetközi művésztelep közel fél évszázados fennállása 
alatt néhány kisebb-nagyobb változáson esett át. A legnagyobb min-
den bizonnyal 2005-ben történt, amikor is a művésztelep keretében 
első ízben szerveztek bronzöntő szimpóziumot. Ez az irányváltás 
olyan vízválasztó, amely a művésztelep történetét két nagyobb 
periódusra bontja.
   Már az első korszakot vizsgálva is kijelenthetjük, hogy voltak arra 
utaló előjelek, miszerint a művésztelep életében bármikor bekövet-
kezhetnek bizonyos változások. Ezt leginkább az a kötetlenség vetí-
tette előre, amelynek szellemében a művésztelep résztvevői éveken 
át teljesen szabadon alkottak, hiszen a szervezők és a művészeti 
vezető nem jelöltek ki semmilyen kritériumot, nem szabtak korlátot 
az alkotói munkának.
   A 2005-ös év előtti néhány évben aztán a szobrászat került a 
fókuszba. Ezt az adott évben a teljes mértékű váltás követte, és 
megszületett a bronzöntő szimpózium, amelynek célja megegyezik 
a művészetelep mindenkori rendeltetésével: egy nemzetközi jellegű 
kortárs szépművészeti gyűjtemény létrehozása, illetve bővítése.
   A bronzöntő szimpózium a művésztelepek sorából leginkább a 
technika miatt válik ki.  Bár a viaszveszejtéses öntés látványos és 
különleges, maga a technika nehéz és bonyolult. Emiatt nem szíve-
sen alkalmazzák művésztelepeken, hiszen kellő szakmai tudást és 
fizikai felkészültséget igényel. Szlovéniában – a lendvai kivételével 
– egyáltalán nincs jelen a művésztelepeken, de Magyarországon is 
ritka. Talán csak a szolnoki művésztelepen megvalósuló bronzöntő 
szimpózium hasonlít a lendvaihoz. 
   Annak ellenére, hogy a lendvai bronzöntő szimpózium nemzet-
közi jellegű, az elmúlt 17 évben többnyire csak Magyarországról és 
Szlovéniából érkeztek művészek. A jövőben célszerű lenne ténylege-
sen nemzetközisíteni, vagy legalább közép-európaivá tenni. Ezáltal 
minden bizonnyal változatosabb lenne a bővülő gyűjtemény, és a 
művésztelep nagyobb (el)ismertségre tenne szert. A két országra 
való szorítkozásból adódóan némi monotónia is érezhető a gyűjte-
ményben. Az idei művésztelepen a magyarországi Rajcsók Attila és 
Lipovics János, valamint Polona Demšar, Boštjan Kavčič és Damjan 
Komel hazai művészek vettek részt, továbbá muravidéki magyar 
alkotóként Király Ferenc. 
   Király Ferenc és Lipovics János már a kezdetektől fontos szere-
pet töltenek be a szimpózium életében. Király ott volt 1973-ban a 
művésztelep indulásánál, sőt ő volt annak szakmai és operatív veze-
tője. A művésztelep 2005-ös váltását követően minden évben jelen 
volt, így a művésztelepen készült munkái betekintést nyújtanak az 
utóbbi 15 év alkotófolyamatába és fejlődésébe. Király művészetében 
az erotika, a női formákat idéző domborulatok visszatérő motívu-


