
som rugója az a meggyőződés, hogy a
"keresztyén" szó régen elveszítette egy
értelműségét és közérthetőségét. Mivel
a szerkesztőség személyes vallomást kér,
El. legszemélyesebben konkretizálom ál
talánosító és védtelen állításomat: ha
a keresztyénség az volna, aminek a ha
zai és külföldi kortársak túlnyomó ré
sze látja (és miért ne látná így?!), ak
kor nem maradnék keresztyén.

A körkérdésben az a legjobb, hogy
ene a kérdésre irányítja a figyelmet:
mi is a keresztyénség?

A legtöbb, s nem csekély mértékben
veszélyes félreértésre pedig azzal a
hallgatólagos föltételezéssel ad okot,
mintha a "keresztyén" szó mértékadó,
egyértelmű és közérthető módon meg
fogalmazott volna, s a megkérdezettek
nek csupán igent vagy nemet kellene
mondaniuk: vállalják-e vagy sem ezt
a normatív megfogalmazást és annak
következményét. Vagyis: csupán a sze
mély problematikus, nem maga az ügy.

HÉVIZY KLÁRA VERSEI

A helyzet komolyabb. Nem a saját
igenünk vagy nemünk az első, hanem
az, hogy ismerjük-e és minek ismerjük
azt, amivel szemben állást foglalunk.

Az újszövetségi írások szerint Jézus
kerülte a korabeli messiási címek sze
mélyére alkalmazását. Nem mintha
nem ő lett volna az Eljövendő, hanem,
mivel e címekhez annyi félreértés ta
padt, hogy személyét inkább elfödték,
mint értelmezték. Névtelenként lépett
oda a galileai halászokhoz, hogy azok
a Vele-élésben tanulják meg, kicsoda
Ő, micsoda a keresztyénség (A. Schwei
tzert idézem szabadon.)

Nem lehetne egyszer ilyen kérdést
föltenni hivőknek és nem-hivőknek:

"mit tartasz keresztyénségnek?" "Ti pe
dig kinek tartotok engem?" - kérdez
te Jézus tanítványait. S a válasz azért
volt fontosabb a követés - ideig-óráig
tartó - tényénél, mert sokan félreér
tésből követték -, ahogyan ma sokan
félreértésből végeznek a keresztyénség
gel.

(H. B.)

Elnésést

Létünk mássá lényegül,
bár faragott oszlopainkat megőrizzük aholnapnak.
Csakis neki dolgozunk, ritkaság, ha eljön.
Mindent tudunk, mindent kiszámítottunk a múltban,
és a sokféle lehetőség közül mindíg megtaláljuk
az igazit. Egyre nyilvánvalóbbá válunk,
és visszatükrözve akifejezhetetlent,
elnézésre késztetjük társainkat.

Öreg pár

Különös most a fénytelen éj
apró lyukaival keresztüldöf és jelszögez a falra
és te megbújsz hajdani Madonna-testem árnyékában
t'isszahozva a múltbéli sok csodát
mikor a lepke és az óriáskígyó
de nem is
nem is ők voltak
hanem valami titokzatos vegyület
adta át nekünk lényegét
azt ami már régóta elszállt
zegzugos tájaink felett
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