A harmadik oldal

A

Pákozd Mészeg-hegyi Honvédelmi Emlékhelyén 2009.
október 6-án a 13 aradi vértanú és gróf Batthyányi
Lajos miniszterelnök kivégzésének 160. évfordulóján,
14 emlékoszlop avatásával emlékeztek a vértanukra. A helyszín az 1848-as gyõztes csata múzeuma elõtti dombra esett,
ahol korábban egy 1986-ban elhelyezett gránitszikla-tömb
„õrizte” „a Velencei hegységben végzett 1000. hektár erdõsítés”
eredményét, az Erdészeti Egyesület „üzenetét”.
Úgy hiszem, hogy az emlékhelyek felértékelõdése jelzés
értékû. A következõkben hangsúlyosabbá kell tudatosítani
az elõdeinkkel megtörtént sorsfordító eseményeket, úgy is,
mint a mai életünk részeit, mert feledékenyebbé váltunk. E
szükségszerûséget erõsíti többek között az, hogy a korábbi
évszázados fejlõdési szakaszok folyamatai mára szinte évtizedekre „zsugorodtak”. A reakció idõszak csökkenésével,
az egysíkú értékrend – a tõke – túlsúlya miatt felhalmozódni látszik a megválaszolatlan kérdések sora, amelyek
kockáztatják az emberi lét, a közösségek alapvetõ anyagi,
szellemi életfeltételeit. Ha ez folytatódik, romlik a nemzet
nyelve, eltûnik a közösségek mítosza, mint a szellem kollektív emlékezete, akkor következményeként roppannak
meg a társadalom tartópillérei, szerkezete és járulnak a
szaporodó válságos helyzetek kialakulásához.
A becsület, a tisztesség, az adott szó vagy az eskü hitele, a szolidaritás, az önzetlenség, morál jelentik azt a bizalmi tõkét, amelyek minden emberi közösség, a nemzet
vagyonának talán legfontosabb elemei. Ezek azok a láthatatlan szeretet-javak, amelyekrõl a legkevesebbet beszélünk, de rendkívüli jelentõségû vagyonelemei a nemzetnek, szakmai, közösségeknek is. Amit napjainkban fokozottan tapasztalhatunk a közéletben, az alapvetõ kulturális értékek romlottságában. Igazoltnak látszik, hogy „az
újvilág rendezettsége erkölcs nélkül zsákutca”.
A kultúra megnyilvánulásait, hordozóit szakunknál is
értékként illik gondozni, a hagyományok tiszteletével, pl.
az egyetemünkön a tanulás mellett, a selmeci szellem; a
tisztesség, a szolidaritás, mint a „szimbolikus javak” ápolását. Szakunk sokat tett a közjóléti feltételek létesítése terén és
élen jár az emlékmûvek állításában. Ezek azok, amelyek a
nemzet, közösség spirituális talpazatát szilárdíthatják, s
ma elsõsorban a lelkeket kell a jó útra terelni, illetve a közösségek szeretet-javait kell a mély rétegekbõl elõhívni.
Intés az emlékezõ Katona Tamás történész kiragadt
gondolata, amely szerint „az adott szónak, az eskünek súlya volt, ezt az igazságot kellene ismét megszívlelni.” Lázár Vilmos vértanú „üzenete”: „Aki becsületesen és tisztán
élte életét, nyugodtan tud meghalni”, és hasonló gondolatok talán segítenek a kollektív emlékezet, a lelkiismeret ébresztésében a kötelességek felismerésére, a tanulságok levonására, hogy a jövõ nemzedéke szebb jövõt építhessen.
Dr. S Nagy László.
a Szeniorok elnöke
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