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Szabó Ferenc

Esti ima
(Erdélyi Zsuzsannának)

„Én lefekszem én ágyomba
mint a testem koporsómba…”
Őrangyalok puha szárnya
legyezgetett, én az ágyra
gondoltam hol várt a dunyha
hosszú imám mormolgatva
„forogjatok szent keresztek...”
láttam amint Jézus reszket
forgó küllők és keresztek
piros vére földre cseppent
felvitték az angyalkezek
felvitték a magas mennybe
a nagy Isten eleibe
Isten ült az aranyszékén
mint apám az ágya szélén
ha mondta a Miatyánkot
miközben a puha ágyat
melengette kályhánk lángja
de jó is volt a tűz előtt
melegedni ima előtt!
Hol is járok az imában
az előbb már mennybe szálltam
„én lefekszem én ágyomba
mint a testem koporsómba…”
mennék én már koporsómba
ott vár az a puha dunyha
nem láttam még én halottat
temetőket koporsókat
ha ilyen lesz nem kell félnem
koporsómba fekszik testem
Istenhez száll fel a lelkem
két jó anyám fenn vár reám
Jézus anyja meg az anyám
„Fehér rózsa Mária…”
 meg Pásztori Juliska.
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„Ó rózsa, tiszta ellentmondás”
(Rilke sírfelirata)

Sokan próbálták megfejteni
Rilke rejtjeles sírfeliratát
a költő magával vitte a sírba titkát…

Régen én a legfőbb Titokra gondoltam
ISTENRE aki számunkra a JÖVŐ
és már most örökké felénk jövő
végtelen vágyunkat megelőzve
egyre többet akar adni Magából
és ha szívünk jobban kitágul
VÉGESBE ÖMLŐ VÉGTELEN
ez a tiszta ellentmondás!

Egy piros rózsacsokor kezemben
ezzel köszöntelek kedvesem
egy szálat nyújtok át szerelmesen
legyen ezentúl RÓZSA a neved
a legszebb valamennyi között
hidd el megelégszem Veled…

Nem kell a csokor kinyílt rózsa
egy szál feslő bimbó is elég
Nem a teljesen kinyílt rózsa 
az éppen kifeslő bimbó a titok!
            RÓZSÁM figyelem kinyílásod
vajon virág példázza sorsod?
            Máris lankad a lágy szirompólya
mely dajkálja az illanó illatot 
egy pillanatra és visszamarad 
a tovatűnt titok fájó emléke:
az ellobbant szerelem hamva…

Alighogy kinyílt hervad a rózsa
a szirmok feslése foszlás kezdete
bimbózó szerelem – gyönyörűség
tavaszi ígéret – rózsás hajnali ég
de a tűz ellobban – vérző alkonyat
hervadt rózsák díszítik sírodat…

De Rózsám! ez nem  történhet Veled
mert verseimben továbbél neved
           mert szívembe mélyen elrejtettelek!
           Szent Pál lelkemben felcseng szavad:
           az igazi szeretet örökre megmarad! 

Kelemen Lajos

Pannonia: kép és jelkép
„nem csikorognak a fák a kertben”
 (Horatius)

 Egy nem egészen ártatlan klasszisról kellene kimondani: nincs az életben és nincs az irodalomban. 
A valóság pedig az, hogy a pannon derű nem önszuggesztió, nem értelmetlen szellemidézés. Jönnie 
kellett! Ha talán nem is olyan tételesen, ahogy időnként tendál, rásimul, ráüt némely művekre. 
Teoretikusok szülték? A jeges szenvedéssel szembeszálló szív bátorsága? Utóvégre a római erény 
rendelkezik annyi családiassággal, hogy a meghittség is beleférjen. Csaljuk vele egymást, vagy csak valami 
legendás régiségben szeretnénk talpra állni? 
 Íme, tegyük fel, hogy pannonok, méghozzá derűs pannonok vagyunk. Egy darabig barbárok. 
De birodalombeliek. Finomodók, italikus népekhez csatlakozva, Róma felemelkedésének hála, nyelvünk: 
világnyelv; igaz, hogy mindez a megelégedettségre is jogcímet adó állapot: provinciális alapozású.
Nem baj, elég annyi, hogy Arrabona vagy Sopianae környékéről itt rekedhetett éppenséggel egy kevéske 
ember-mag: s kihajtott, felnőtt, elhervadt, újra kihajtott, tehát ősünk ő – ő is! És puritánságában görög 
juss rejlik. 
 De elég-e annyi, hogy a históriák Pannonia több virágkoráról mesélnek? Elég-e annyi, hogy 
Domitianus idején befejeződik a limes, a védvonal kiépítése; hogy ölel a Duna; hogy addig üdv – már 
ha üdv – a pannon-lét, mígnem 433-ban Pannonia mindenestül a hunok kezére kerül? 
A népáradat ténye itt a Kárpátok karéjában ugyan néha-néha kit ne sodorna vissza legalább egy gondolat 
erejéig a múltba: kerengett e helyt körbe-körbe, és szétfutott annyiféle népség! Elszakadni, kiáradni, 
hazatérni. Örök forgalom a térben s a gondolatban. S igazán: az ember alig is képes pontos magyarázatát 
adni, mi oly magával ragadó abban, hogy egészen másfélével kecsegteti a történelem, mint a képzelet 
ásványi rétegei. Hirtelen nagyon is univerzális jelentésű Goethe kiáltása: „Az idő az én terem.”.
A pannon derűnek, mint valami különleges jegyzettségnek persze mindehhez alig van köze – mintha az 
alkotói önelégetésben egy pihenőhelyre mutatnánk, tessék, a feltehetően nosztalgiákból eredő találmány. 
Elintézhető egy kézlegyintéssel. Maradjon az, ami: kommentátori illúzió. 
Ám mégis: valami! Ha nem is szenzációja, de cégére valaminek. 
 Ahhoz a múlthoz tartozik, amelyre szem-lehunyva és kellő fantáziával illik gondolni. Az 
a lételem, ami volt, és ami egyre inkább nincs. Naponta apróbbra fűrészelt emlék. Képzelet-táp. 
Hiányérzés. Viszont a művészet mérlegkezelői bárkit betuszkolhatnak e cégér alá, kivált a dunántúliak 
közül; végtére is a hajdani Pannonia a mai hazából a dunántúli traktust fedte le, jó bőven. 
Dunántúl? Egy darab Pannonia? Eszerint a történelmi egzisztencia ősi felét illetően merész 
gondolattársításokat igényelhetünk? Az ókori Latium, s megint Róma, az impérium, Mars, Minerva és 
Vénusz mosolya, a biztosság. 
 De talán más is volna itt; más és fundamentálisabb! 
Amit beásott az idő, kimutatja a tér. „Én szülőföldemet, a nyájas Dunántúlt, mindig kéknek láttam (…) 
a Dunántúl olasz egeket és dombokat idéz” – írja Babits, miközben a magyar jellemről töpreng.
Helyben vagyunk hát: nem igaz, hogy a pannon derű nincs az életben és nincs az irodalomban. 
A színt, a miliőt: a szín és a miliő hozza mindig újra emlékezetbe. A költészet nagy tájrajongói épp erre 
építenek. Kint a vidékben tenyészik számukra valami – valami lényegbevágó, amit észre kell venniük, s 
várni, míg ez a lelküket érintő benyomás esztétikai komolysággá érik. Ismerjük az ideát, amely kemény 
súlyokat akasztana le a szavakról, s próbálná a romlatlanság felé terelni a költészetet, ami eszerint 




