
s az igazán hivő ezt a képrendszert csakis mínt tudottan szimbolikusat, s nem
mint adekvátan kifejezőt használja. A kétféle nyelvhasználat éppen ebben, a
megfogalmazhatatlanság elfogadásában tér el egymástól, a dialógus határai itt,
és nem a tettek, a segítőkészség, az ember meggyőződésének, véleményének

'tiszteletben tartásában jelentkeznek - s egyben itt is mosódnak el, egy szavak
nál mélyebb értékrendszer létezésében.

Mert, ha ezen a szinten, a hit színtjén nincs is dialógus - hiszen Hegyi
Béla is írja: "a hitet megmagyarázni, akár egy másik hivőnek is, de még in
kább nem hívőnek, lehetetlen vállalkozás" - az ember létének van egy, még
a hitnél is mélyebben meghatározó szintje. A magatartásé, vagy a szereteté,
mely Pilinszky szerint, több a hitnél. Derkovitsné - aki arról is beszél, hogy
sem ő, sem férje nem hittek Istenben - életét, ezt a magyar művészet számár-a
is rendkívül jelentős életet ezzel a két mondattal mesélí el: ..Mondtam Gyulá
nak, hogy segítek rajta. - Úgy tudtam segíteni, hogy odaköltöztem hozzá". Az
olvasó - míndenki, aki sokszor és gyötrelmesen találkozott már a szavak ki
fejezőerejenek tehetetlenségével, és aki az élet jelenségeiben az élét. mélyebb,
transzcendens értékeinek felvillanó jeleit keresi, vagy néha-néha megsejti ezeket
a jeleket, itt egy másféle, nem emberi szavakkal megfogalmazható dialógus
áhitatát érzi. Vagy - Pilinszky gyönyörű szavával: reménységét.

HORGAS BÉLA VERSE

Újabb részletek

(milliárd kis fejét bordó-poros lomb
alatt a domb

nyüzsgeti édes-kés-kása-fényben
tompa égbe

vakul a koponya-kalitból kiröppenő

bokrok alján világhírű feketerigó
kaparássza hangyák kukacok útját
kétlábú oldalvást bámul elbíbelődik

vörhenyes levelet tépked
ez kinn van ez benn van ez részt vesz

én késemet kásámat át
és /böktem

én tájképemet-mézemet méhviasz-Iépet
pörgetem csolnakon csorgás
január, február téli nyár hideg ősz

langy tavasz
se vigasz elhal)

-
(ki jár az álmos almafák alatt délután
szederinda vérét arcán ki maszatolja
bozót zörög és szitál zöld akácfapénz
a birs barna bolyhában ijedt motozás
ezüstk és nyelén átfutó egyensúlyozás
üvegpoháron ferde cseruléletsuqár törik
megrázkódnak a délutáni almafák
lépése ha volna jönne most visszafelé
egy tópartra gondolok fényrezes fákkal
kockatér sötét horpadásait köd üli meg
a szétlazult ház lézengő falai között
langyos porban alszik két galambtojás)
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(beáramlik az alvó ví.z vak házaiba az este
iodrosan-lustáti a késődélután ajkait issza
óriás-testében támadnak fehér hő-üregek

csí.gásan gördül a langyos grafitporban megáll
nehéz madártojásai szétqurulruik: a sötéfségben)

(hangyamozgással pontszerű alak
iszkol az évszak istenszemű nagyitóüvege alatt
külön a Hold és a Föld és a csontvel'ő Hideg
szerteszórtan a városforma kövületek
az elpiszkott tér roncs kulisszáiTa
nemtelen idő villanyfénye hull
lüktet és izzik a füves gőmbkalitka magja
egy sirály repiit az éjszakában északabbTa)

(holdsütésben fölizzó Tétek rétegek élnek
toronyiránt vitoTlázó szélalakzatok [erde sávja zúg
hógömböket koromkúpokat látok alvó kirakatban
kitemetett arc hepehupáit utánzó föld hajnallik velem
ébredek nyárfa üres csamokában
rézteuelek: testetlen esése szemnek való zene)

(néhanapján tréfatTappban
ujjhegyemben árnymagammal

hova táncolsz szellemasztal

kis poroszka ló a lá pon
madármenti macskaleshely

mákviTágos holdhegy áll

mályvamélybe le a táTa
nádbugákkal boldogulsz-e

dölj a törzsre nyár-személy

Icavicsmázsák délutánja
elnehezült lábak zsákja

nap-tál kondul vak hegyen

tTéfatTappban Iceritujések
kilincskezű társaságok

fordulsz velem ló-madár

néhanapján dünnyög hozzám
tatpcsiszolta csigaház és

vázacsendben sző a szék)

A VIGILIA KIADOHIVATALA KÖZLI: Megjelent a Vigilia 1979. évi nyolc
oldalas tartalomjegyzéke. Előfizetőink részére a januári számunkhoz díjtalanul
rnellékeltük. Féldányonkénti vásárlóink számára 1,- forintos bélyeg beküldése
ellenében készségesen megküldjük a kért címre.
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