
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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Ott és akkor egy erőszakkal és erőfölénnyel megvalósított kultúrpolitika és
szellemi elnyomás súlya nehezedett a folyóiratra, s ez nemcsak munkatársait kész
tette szívós, makacs ellenállásra, hanem olvasóit is, akik már azzal is küldetést tel
jesítettek, hogy előfizettek rá, olvasták és továbbadták, beszéltek róla. Példákat le
hetne idézni annak bizonyítékául, hogy ez sem volt veszélytelen. A Vigilia mégis a
magyar szellemi élet mentsvára és gazdagítója volt és maradt. Ha bárki végigla
pozza a Virrasztók című antológiát, amely a Vigiliában megjelent legemlékezete
sebb írásokat tartalmazza, döbbenettel nyugtázhatja, hány maradandó tanulmány,
novella, vers jelent meg a lapban ezekben az években, s hány maradt ki a terjede
lem adta korlátok miatt! Ültünk Lukács Lászlóval a kéziratmásolatok tömkelege
fölött olyan érzéssel, hogya következőpillanatban ismét elveszítünk valamit, ami
szívünknek és elménknek nagyon kedves.

De ez ismét a múlt. Pedig a jelenben sem könnyebb a helyzet. Erkölcsi és anyagi
szempontból sem. A marxizmust erőszakkal igyekeztek uralkodó világnézetté ten
ni. Napjainkban azok az életértékek, melyeket ott és akkor megvédeni igyekez
tünk, mintha fokozatosan veszítenének vonzásukból és kisugárzásukból. Nyilván
a magatartásunkban is akad hiba. A Vigiliának az volna a szerepe, hogy részben a
múlt ösztönzőpéldáinak ébresztésével, részben napjaink kiemelkedőgondolkodó
inak idézésével szolgálja az értékek őrzését. Nem kétséges, nehéz feladat, kivált a
bizonytalan anyagi lehetőségek teszik azzá, hiszen a tehetség és elkötelezettség
megvolna. Ám tapasztalnunk kell, hogyanyereségorientált közegben a szellem-

. nek, a művészeteknek, a kultúrának nincs igazi becsülete, s az úgynevezett keresz
tény értelmiség sem dúskál a földi javakban.

Persze a remény hal meg utoljára. Ahogya régiek mögött felnövekedett egy új
nemzedék, ugyanúgy talán megtaláljuk a lap életben tartásának új lehetőségét, s
ezáltal folytatódhat az a küldetéses tevékenység, melynek a múlt kivételesen szép
példáit, a jelen kimeríthetetlen alkalmait mutatja.

SÁNDOR IVÁN

Az elbeszélhetőséglehetősége

"Véleménye szerint kultúránkat mennyiben élteti még a lét értelmességébe vetett
hit?"

Nem látom jelét annak, hogy éltetné.
De a kultúra éppen akkor volna a léthazugságok szövetségese, ha nem a törté

nelem értelmetlenségére való értelmes rámutatás, a szakadékokra vetett nyílt pil
lantás, az átjárhatatlanságukkal járó konzekvenciákra való ráébresztés etikája
vezetné.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ilyen (ön)felismerő aktus a változó Idő

ben történik meg. Minden korszak máképpen közelíti meg a tradicionális támponto
kat. Fortinbras megjelenését a Hamlet végén a Shakespeare-irodalom évszázadokig a
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