
majd - ugyancsak 1970-ben - a Dá
vid Katalin által rendezett, az "Egyházi
gyűjtemények kincsei" című emlékeze
tes kiállításon is (Magyar Nemzeti Ga
léria). Ország Lili művészetéről .több
alapos elemzés és méltatás íródott az
elmúlt esztendőkben, - ezek közül első

sorban Pilinszky János, Bálint Endre
festőművész, Szabadi Judit és Kolozs
váry Ernő esszéi emelkednek ki. (Pi
linszky írása Ország Lili római tárlatá
nak katalógusában. Bálint Endre cikke
- amely Ország fotomontázsaival fog
lalkozik - a Fényképművészeti Tájé
koztató 1965. évf. 2-3. számában jelent
meg. Szabadi Judit elaboráturnát a Kép
zőművészeti Almanach 1969 évi l. kö
tete, Kolozsváry Ernőét pedig a szornbat
helyi Eletünk című folyóirat 1971 évi 5.
száma közölte.)

Ország Lilinek - a jelenkori magyar
festészetet egy sor maradandó értékű

művel megajándékozó festőnek - tartal
mas, szuggesztív és hiteles munkásságá
ból nagy örömmel nyújtunk ízelítőt a
Vigilia olvasóinak.

DÉVÉNYI IVAN

Ü~enet

Én már csak táncolni szeretnék,
ugrándozni és énekelni.
Mondjátok.
mért baj, ha valaki boldog,
s oUhon van a mezőkön, a madarak közt?
Mért irigyli tek a pásztort,
<tkinek háza sincsen,
mert mindig azt a barlangot keresi,
ahol a Gyermeket látta?

Nem ismel'em cl ravasz tuüioatást,
hát intsetek meg [ecseqésetnért.
S ha már nem jöttök velem,
hallgassátok meg üzenetemet
és énekemet a hegyekből.

Ha egyszer mégis útra keltek,
keressétek ti is azt cl várost,
mely csak falain kívül nevezetes,
mert barlangjában lakott az Isten,
és ott laknak ma is a szegények.
Keressétek aztán azt a másikat is,
amelynek kapuján nem léphettek be
csak: a Koponyák Hegyén keresztül.

CSANAD BÉLA

SZEDŐ DÉNES VERSEI

Patm(J8~

Keresztbe rakva lábfejét,
tenyerébe hajtja fejét

Patmosz sziqetén.

Mit lát a vén?
E lábat mosta mestere;
ura mellén pihent feje

a végvacsorán.

És azután?
A Bárány holtában is él,
az Ige szótlan is beszél.

János pedig ír,

tintája vér,
s hangot hall: Itt a könyvtekercs:
nyeld el! Minden mást elfelejts!

Keservét ne nézd:

a magva méz..

A~ ajtó

Ez hát a rejtekajtó,
mely kivezet a bajból.
Nuitatian. nyílt. Be nem
csukhat ja senki sem.

Karunk tartotta így ré'!]
az aranykapu ívét.
Atbújván alatta,
kiléptünk a napra.

Szita, szita péntek,
szerelern csütörtök,

dob szerda.

n a»
Széljárta ház,
zegzug lakás,
üvegfalú. Kísértet
üli az üres széket.

Fény, átderengő.

Hallgat a csengő.

Hol amennyasszony?
Befalazott asszony

hunyt szemanet les:
"Válts meg, kedves!
Fény húz, fal nyom,
meg kell halnam."
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