
Bonifác, pannonhalmi bencés barát, A boldog szúz Máriához c. énekére emlékeztet. A klils(l
forma is hasonló: a refrént mindkét műben két különálló sor alkotja (Szöveggyűjtemény a
régi magyar irodalomból, Bp. 1966. II. 685-6). Rövid szövegösszevetés :

Isten palotája.
ékesség vízsgája,
szépség arany-ága;
alabástrom ágya,

Mária segits,
Mária segíts.
(A . tékozló ország)

Boldog Asszony anyánk,
Régi nagy patrónánk,
Nagy inségben lévén,
Igy szólit meg hazánk:
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokrót t

(A boldog szüz Máriához)

(17) Régi Magyar Költők Tára. Bp. 1953. II. 9. és 21. szám. Rövid szövegösszevetés :

Lakjatok bátran,
igyatok vigan ...
Gyócs tarcall bort.
mézes m ádi bort.
Töltsed az pohárt,
nc Iássunk több k á rt ...

(Juhász Ferenc)

Lakí a tok vigan.
igyatok gyakran ...
De tarcali bort:
mézesmáli bort:
Töltsed az pohárt.
nc lássunk több kárt ...

(Miskolczí Csulyak István)

(18) Bori Imre szerint a "l<or, a szemétyí kultusz felvetette társadalmi jelenségei, bölcseleti
kíhangzású kérdéseivel" birkózik a költő (i. m, 55). Pók Lajos véleménye: "Juhász Feren
cet az ötvenes évek elején a szocializmust kisérő visszás, tragikus jelenségek bújtatták me
nekülő mozdulatként az elátkozottság csipkerózsika-bozontjába" (uo.: 62). Egyik egyetemi
tankönyvünkben a következőket olvashatjuk: "Dózsa-eposzára a népi küzdelem aktuálIsan ér
telmezett tragédiája vet árnyékot" (A magyar irodalom története 1905-től napjainkig, Bp.
1971. 792).
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Ez a másik, ez a világosabb
suhanás nem adatik
csak a nádszál-rengetegben
s az ingatag erdőn,

amikor aZ' ember már madá!'

Ag

Ha meghalok, ki hal meg
bennem, velem, helyettem?
Azt, akiért aggódtam
(nem tudom, én-e, más-e)
valahol elvesztettem.

Olyan sílányra sorvadt,
olyan párába olvadt,
se valaki, se senki,

és lemondott a külön pohárról
túl az eszmélkedésen,
a levegő tudása nélkül
űrbemeriti szárnyait.

ónia

hogy akár él, akár hal,
nem lehet észrevenni.

De énné kényszerit majd
a haldoklás állkapcsa,
hogy magam holtát haljam,
mert akiért aggódtam,
már rég nincs jelen ottan.


