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""Orségben

Kisiskolás gyerek voltam, mikor édesapám a pompeji őrszemrőlmesélt, aki a Ve
zúv híres, Kr. e. 79-ben bekövetkezett kitörésekor, mikor a láva és hamu eltemette
a hegy lábánál fekvő városkát, nem menekült el, hanem a helyén maradt és ott is
halt meg, mert az őr nem hagyhatja el őrhelyét. Ez az őr jelképpé magasztosult 
gondoljunk Faludy György 1938-ban (!) megjelent kötetére, mely a Pompeji strázsa
címet viselte -, függetlenül attól, hogyakötelességteljesítés tartotta őrhelyén

vagy például egyszerűen megfulladt a kitörő gázoktól. Nagyon mélyen hatott
rám ez a történet, s mikor a Vigilia megtisztelő felkérését megkaptam, hogy kér
déseire válaszoljak, ez az őr jutott eszembe, hiszen a latin vigilia szó nemcsak vir
rasztást jelent általában, hanem szűkebb értelemben éjjeli őrséget is. Így fogom
fel a kérdést, hogy mit jelent a virrasztás számomra: Vigyázást értékekre az azo
kat fenyegetőveszélyekkel szemben. Riasztást is, ha kell, mielőtt a veszély bekö
vetkezik, ha jelei már mutatkoznak. És az őrhelyen maradást minden körülmé
nyek között. Számomra, mint tanár számára - itt egy kicsit kilépek az "őr"

képből - az értékeknek nemcsak őrzését, hanem hivatásomból következőleg to
vábbadását is, nem heves vitákban, csak csendes magvetésben. Nem elméleti is
meretek közlésében. hanem a mindennapi élet gyakorlatában.

Milyen értékek, vagy inkább úgy mondom: milyen értékrendszer őrzése és to
vábbadása? A keresztyén értékrendszeré. Vannak más értékrendszerek is, nem vi
tatom. De én nem azok őrzésérekaptam elhívást. Mi a keresztény értékrendszer. a
magatartásunkat alapjában meghatározó értékrendszer lényege? A két nagy pa
rancsolat, az Istenszeretet és az emberszeretet parancsa, és amit Jézus ezekhez fűz:

Nincs ezeknél nagyobb parancsolat. Ez legalább két dolgot jelent. Az egyik, hogy
csak ez a két parancsolat abszolút, ezekhez képest minden más viszonylagos, és
életünk változó körülményei között nekünk kell újra meg újra eldönteni és megfo
galmazni, hogy valamely adott helyzetben ez a kettős abszolútum mit jelent.
Ahogy Gadamer mondta a századik születésnapján elhangzott ünneplésre adott
válaszában: Nem szabályokat kell követni, hanem minden helyzetben felelősen

dönteni. Ez a nehezebb. Szörnyűketlehet tévedni. Kényelmesebb csak szabályokat
követni, mint a gyerek. De Jézus felnőtt, felelős keresztyéneket keres, akik nem pa
rancsokat követnek vakon, hanem döntenek felelősen.Ez az írástudók felelőssége

is. Ők különleges őrzők, mert rájuk sokan figyelnek. (Akik közülük nem keresz
tyén értékeket öriznek, azoknak is megvan a felelőssége: a maguk értékeinek őri

zése.) Az, hogy csak ez a két parancs abszolút, másfelől azt jelenti, hogy ez a kettő

nem játszható ki egymás ellen. A kettő együtt abszolút érvényű.Aki a keresztyén ér
tékrendszer őrzésére és továbbadására vállalkozik, ezért az "együtt"-ért is felelős.

Miért fontos ez? Mert a létezés (tudom, nem egészen azonos a léttel) csak akkor
értelmes, ha vannak olyan értékek, olyan értékrendszer. amelyért értelme van élni.
Ha az értékek megkérdőjeleződnekvagy tagadva vannak, a lét értelme is kérdéses
sé válik. Kérdés, őrizzük-e a keresztyénség értékeit, az abszolútumot, a mai vi-
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szonylagosságokban felelősen újrafogalmazva, vagy csak szabályokat hajtoga
tunk? Nem az az igazán szomorú, hogy az Európai Unió alkotmányába nem került
bele a keresztyén gyökerekre való utalás, hanem az, hogy legfeljebb a gyökerekre
való utalás kerülhetett volna bele, mert Európa egyre jobban elfelejti, sőt megta
gadja a keresztyén értékeket. Örhelyünkön állunk-e?

Ismétlem: Tudom, hogy vannak más értékrendszerek is. De azoknak, akik a ke
resztyén értékeket meghatározóknak tartják, nem szabad félniük ezt ki is mondani,
és főleg aszerint élni is. Nem szabad, akkor sem, ha ezt ma sokan ósdinak, vagy el
nézőbben. naivnak tartják. Akkor sem, ha az értékek megkérdőjelezésevagy taga
dása számít ma sokak szemében korszerűnek,és szép számmal vannak, akik szinte
erőszakosanezt sugallják, mások pedig féltükben nem mernek szólni ez ellen. Köz
ben pedig szüntelenül keresniük kell, hogy miképp tehetik az őrzők az abszolútot a
ma viszonylagosságai számára felfoghatóvá, és várnunk ehhez az eligazítást.

Két idézettel fejezem be. Az egyik Adytól: "Örzők, vigyázzatok a strázsán, Csil
lagszórók az éjszakák." A másik Habakuk prófétától: "Orhelyemre állok, odaállok
a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám... "

RÓNA Y LÁSZLÓ

Válasz a Vigilia körkérdésére

Fél évszázada kapcsolódom a Vigiliához. Elóbb a kiadóhivatalához, amelyet
[oanelli Béla egy személyben képviselt, s havonta egyszer az expedíciót vezé
nyelte, amikor a lap az előfizetőkhöz került. Azután a levonatokat vittem a cen
zornő szigorú tekintete elé. Utóbb Sík Sándor tanácsára és Mihelics Vid támoga
tásával cikkeket, bírálatokat írtam, s Doromby Károly jótékony tanácsai nyomán
néhány tanulmánynak is nekirugaszkodtam. Egyszer talán meg kellene írni ezek
nek az éveknek a történetét, amikor a Vigilia nemcsak egy folyóirat volt, hanem
valódi őrhely, ahol a szerkesztők és közvetlen munkatársaik virrasztottak és vé
delmezték a veszélyeztetett kereszténységet. A fenyegetett értékek elszánt őrzé

séről írt a lap első számában Schütz Antal, s ezt az alkatától idegen szerepet
mindvégig tökéletes beleéléssel játszotta el Sík Sándor. Írnom kellene a Vigilia és
apám kapcsolatáról, arról, miképp őrölte föl erejét, ásta alá egészségét a kétfelől

támadott szerkesztés.
Most, a hetvenedik évfordulón mégis inkább a jövőről illenék írnom. Már csak

azért is, mert hetven év nyomán miért ne következnének újabb évfordulók? Eze
ken mi már úgy jelennénk meg, mint a múlt képviselői,netán poros legendák. Új
nemzedékek nőnek föl, s némi büszkeséggel mondhatjuk el, hogy a Vigilia olyan
vonzerővelrendelkezik, amely mit sem veszített hatásából. Örömmel s némi büsz
keséggel nyugtázhatjuk, hogya lap új és új számaiban, de még a Vigilia könyvei
ben is övék lett a vezérszerep, s ezt elődeikhez méltó tehetséggel és tudással látják
el. Nem kevésbé nehéz körülmények között, mint ők tették.
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