BALATONFÜRED
Wass Albert felolvasás újra

Wass Albert Astorban halt meg 1998 februárjában. Az író halálának évfordulójához
kapcsolódóan az idén már ötödik alkalommal valósult meg a Wass Albert felolvasás számos
magyarországi, határon túli és amerikai helyszínen. A 25 órás folyamatos felolvasáshoz Balatonfüred
második alkalommal csatlakozott.
A balatonfüredi helyszínünk ismét a Lóczy Lajos Gimnázium volt. Ezúttal nem a könyvtárban,
hanem az egyik magyar teremben találkoztunk. A Himnusz és a Székely himnusz eléneklésekor
gondolatban együtt voltunk azokkal is, akik a felolvasás többi helyszínén énekeltek. Most nem volt
külön megnyitó beszéd, hanem rögtön Wass Albert kapott szót: Az első felolvasó a Te és a világ
munkából választotta a kötet nyitó gondolatait. Wass Albert ezen írásait útravalónak, tanításnak
szánta: „Testvér! Valamit szeretnék mondani Neked. Ne hidd, hogy csúnya a világ s az emberek rosszak. A világ
szép s az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint valami furcsa betegség, mely ragályos és időnként visszatér.
Akár a pestis vagy a nátha. S olyankor elcsúfítja a világot maga körül. A világot? A Te világodat. De ne feledd
el, hogy a Te világodon kívül van még egy másik világ is és ez az igazi világ. Gyökered, vagyis jellemed,
adottságaid, érzéseid és az a sok láthatatlan holmi, amit magadban hurcolsz egy életen át, ebből az igazi
világból ered, és ahhoz a mesterséges másik világhoz, melyet magadnak csináltál, csak annyi köze van, mint a
hóvirágnak az avarhoz, melyen átüti fejét midőn a földből előbúvik…gondolj szánalommal azokra, akik el
akarják hitetni Veled, hogy nincs Isten…az Istennek hagyj békét saját világoddal kapcsolatban. Nem várhatod,
hogy Ő menjen oda hozzád, ha magad voltál az, aki fölényes emberi elmédre hivatkozva hátat fordítottál Neki.
Te kell, fölkeressed őt, ha vissza akarsz hozzá térni. Könnyen megleled, ha igaz és tiszta benned a szándék. Ha
nem sértett hiúságodat és csalódott önzésedet akarod neki elpanaszolni, hanem egyszerűn csak látni akarod Őt, s
megnyugodni abban, hogy van. Ott leled mindig a műhelyében. A vízcseppben, amit számodra alkotott. Csak
nyisd ki a szemedet jól. Megtalálod a fűszálban, amikor éppen nő. A virágban, mikor a szirmait bontja. A
pillangóban, ahogy szárnyra kél. Ott dolgozik. És ha elég tisztán és elég egyszerűen állasz meg előtte, levetve
minden magadra aggatott bohóc-cicomát, amit társadalompolitikának, tudománynak vagy előítéltnek nevezel:
akkor talán reád is néz. Talán még reád is mosolyog. Mélységes mély, szelíd művész-szemével végigsimogat és
azt mondja: Bizony látom, rossz bőrben vagy fiam. Ideje volt, hogy visszatérj közénk.” Úgy gondoljuk, hogy

az előbbi üzenet nemcsak az említett kötet nyitó gondolataként állja meg a helyét, hanem Wass Albert
szellemi hagyatékának összefoglalásaként is!
A felolvasásra a legtöbben olvasási szándékkal érkeztek, de olyanok is voltak, akik „csak”
hallgatóként jöttek. Később azonban már olvasóként tértek vissza. Az idei maratoni rendezvényen 84
felolvasást hallhattunk. Mivel mindenki saját maga döntötte el, hogy mit szeretne megosztani a
többiekkel, voltak olyan művek, melyek többször is elhangzottak. A versekkel szemben inkább a
prózai műfajokat – regényrészleteket, novellákat, meséket, leveleket – részesítették előnyben a
felolvasók. A mesék közül idén az Emese álma címűt választották a legtöbben. A regények közül A
Funtineli boszorkány-ból ismerhettünk meg hosszabb részleteket. Táncos Csuda Mózsi történetét a
Tizenhárom almafa és az Elvásik a veres csillag című regényekben követhettük. Mózsi viselt
dolgait egyedül is csak úgy tudja elolvasni az ember, hogy közben hangosan kacag. Mi sem tettünk
másként: Volt, hogy a könnyünk is folyt a nevetéstől. Az olyan torokszorító művek , mint a Hagyaték
(regény), a Kicsi Anna sírkeresztje (novella), a Gyöngypatak (mese) olvasásakor egészen más okból
folyt a könnyünk…Volt egy színészi teljesítményt nyújtó fiatal olvasónk is, aki a rendezvény végén
közkívánatra az Üzenet haza című verset olvasta föl. Természetesen az említetteken kívül Wass
Albert sok más írásából is hallottunk részletet ill. a versek és novellák esetében a teljes szöveget.

Ahogy tavaly, úgy idén is feljegyeztük az elhangzott művek címét a felolvasási naplónkba. Emlékbe
minden felolvasó egy plakátot kapott. A zenei keretbe foglalt rendezvényünket most is a Hazám,
hazám operarészlettel zártuk, melyet gyertyafény mellett hallgattunk meg közösen. Erkel egyedülálló
zenéje felidézte bennünk az elmúlt 25 órát, így aztán nagyon nehéz volt megszólalni. Amikor az
élményfeldolgozó csönd után megindult a beszélgetés, akkor a 25 órás irodalmi utazásunk
benyomásait mondtuk el egymásnak. Persze abban is megegyeztünk, hogy egy év múlva is
találkozunk, és úgy teszünk mint a példabeli ember,aki „az oszlopot most sem faragta márványból, sem
nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homok-szemcséből és a homokszemcséket köddel kötötte össze”.

A rendezvény helyi szervezője ezúttal is a társadalmi integráció jegyében létrejött „Disznóláb”
Alapítvány volt. Köszönettel tartozunk szellemi- és anyagi támogatóinknak: Bódisné Cs. Tündének,
Erbits Máriának, Madaras Csabának és Vári Évának. Továbbá köszönjük minden résztvevőnek azt az
odaadást, amit a felolvasás során tapasztaltunk, s ami remélhetőleg közelebb visz bennünket ahhoz,
hogy Wass Albert irodalmi művei végre megjelenjenek a magyar diákok tananyagában.

Madaras Judit

BUDAPEST
Egyetlen lépés ezerszeres ereje - Wass-felolvasás 2012-ben Budapesten
Hogyan tud egyetlen szóba belesűrűsödni annyi érzés, annyi Élet, hogy amikor
elhangzik, az egész terem megemelkedik tőle? És köröskörül a fővárosi felolvasás
vendégeinek lelke. Úgy hogy ezt a szót egy kislány mondja ki, gyönyörű otthoni
kiejtéssel, úgy hogy ez a szó a gyökereit jelenti.
„Erdély” - ez volt az első szó a tízéves gyergyószentmiklósi kislánytól a 25 órás felolvasáson
Wass Albert egyik művéből.
Székelyesen, tisztán, lelke legmélyebb lényegéből mondta ki, aztán apró szünetet tartott. Ez
pont elég volt egy széles mosolyhoz, egy fejmozdulathoz és egy könnycsepphez, merthogy
nagyon erős pillanat volt ez, az első kivételesen erős pillanat a 2012-es felolvasáson.
A tündérek, a mesék, a hegyek, a székely fenyők, a harsány patakok, az erdélyi beszédben
játszadozó dallam és minden ott termő csoda átjött ebben az egy szóban. Minden mi lelkünk
megnyilvánulásra váró, szunnyadó erőit képes életre kelteni.
Azt is érdemes elgondolni, mi kellett ehhez a szóhoz, mik kellettek, hogy megérkezzen ez a
kislány a pesti helyszínre, és vele ez az örök ajándék. Egy székely ember hite és erős akarata
kellett, ki két héttel a maratoni felolvasás előtt hívott fel, hogy készítene egy országos plakátot
a hírveréshez. „Ahhoz már túl késő” - adtam józan választ, de a balatonfüredi felolvasást
szervező Madaras Csaba csak belenevetett a telefonba: „Azt bízd rám, csak bikkfafejű
emberekkel ne találkozzak, és meglesz időben.”

Csaba szépséges alkotása még aznap elkészült, és már küldte is a fővárosban élő gyergyói
nyomdász barátjához. Két nap múlva pedig az ügyet már az első felolvasás óta szorgosan
segítő Lóri barátom már fel is vette a kinyomtatott plakátokat, és vitte a Gyepű
könyvesboltba, ahonnan aztán a szervezőknek köszönhetően elindultak, és ki is kerültek több
településen a hirdető felületekre. Láncreakciószerűen mozdultak az emberek és az események
Csaba kezdőlépése után, nagy lelkek futottak össze, és adtak egymásnak biztatást. Az akció
miatt Csabát személyesen is megismerhettük egy fővárosi gyűlésünkön, akárcsak a pakolásba
besegítő remek angyalföldi srácot, Gabit, majd megérkezett Csaba barátja két kislányával a
felolvasásra, és nem csupán a fent leírt pillanatban, hanem a hozott részletekkel is
megemelték az együttlétünket.
A mai sajgó világban mindenkinek mindene egyre rövidül, pénze, ideje, mozgástere egyre
szűkül, a társadalmi önszerveződést éltető mozgalmak, előadások, még a levlisták is
takarékon működnek a túlélésért, egyenesbe kerülésért hajtó emberek hiányában. Most van
óriási üzenete egy ilyen Csaba féle lépésnek! Ha valaki vállalja, amit a szíve diktál, tettének
sokszoros hatása van, egyetlen mozdulat milliószorosra képes felerősödni, ahogy mindenkit
elér, és kisebb-nagyobb lépésekre késztet az égi eredetű cselekedet. A sok kicsi pedig sokra
megy, a lélek ereje így tudja meghaladni az anyagi megpróbáltatásokat!
Csakis így van esélyünk. Ha bármily fenyegető helyzet van is körülöttünk, vállaljuk, amit a
szívünk diktál, vállaljuk a szerepünket, és arra törekszünk, hogy a helyünkre kerüljünk.
Vállaljuk ehhez az áldozatot, megkeressük hozzá a hitet, addig megyünk, addig imádkozunk,
míg meg nem találjuk hozzá a hitet.
És akkor még csak a 25 óra legelejénél tartunk…
A hitről szóló mozaikok aztán sorra jöttek a 2012-es fővárosi felolvasás sodrásában. Az EMI-t
képviselő Balázsnak köszönhetően idén is megérkezett az égi kávéházba Wass Albert
vendégei közé egy másik kiváló író, Somogyváry Gyula, és vele együtt egy megindító történet
a fronton harcoló magyar katonákról. Ahogy a pap bombahullás közben misézik tovább, és
tartja a lelket és a JóIstent a katonákban, és ahogy a támadás végén 600 honvéd zúgja együtt a
Boldogasszony Anyánkat…
Ezeket a képeket egy emberként éltük át péntek estére szépen benépesedő Élő Hagyomány
Házában. A péntek esti gyülekezetben jó volt látni a fiatalokat, jó volt látni, ahogy az MSZ-es
ifjúság virágai és vitézei erre az alkalomra visszatérnek a körbe, és nagyon fontos, hogy idén
több gyerek is velünk volt, az ő tisztaságuk a fent leírt módon rengeteget adott.
Wass Albert egyik alig ismert, ám annál jelentősebb írása is megjelent a felolvasáson, és a
kezdésben leírtakhoz hasonló erejű perceket hozott. Az Összetört esernyő című novellát a mi
Katánk által szerkesztett Wass Albert-emlékoldalon találta meg Andi, és élete első
felolvasásán ezzel próbált meg csatlakozni a közös épüléshez, telitalálat volt! Ember és ember
között nem a származás, nemzetiség vagy vallás tesz különbséget, hanem az, ahogyan az
életét éli, és amiket tesz. Ezt a zseniális üzenetet adja át az erdélyi író egy kisfiú
szemszögéből láttatva az örökké ajándékokat és szeretetet osztogató Őszapót, a kisfiú
családjához a faluból feljáró zsidó fakereskedőt. Élete a falubéliekben is erős kötődést alakít

ki, mert amikor a szavaival élve „világ az ördögök útjára lép”, minden eszközzel segítik, és
menekítik, de ő inkább vállalja a halált: „Hát hogy hagyhatnám itt ezeket a hegyeket?! Ez az
ország a hazám.” Az esernyő, amivel az utolsó pillanatig védte az igazságot a támadói ellen,
felkerült a falu templomának a falára, a történet pedig Andi előadásának köszönhetően
bekerült a Wass-felolvasások emlékezetébe…
Ha Wass Albert ragyogó lelki gazdagságáról, emberségéről, tisztességéről bárkinek bármilyen
kételye támad, olvassa el ezt a művet, ha Wass Albertet bárhol bármilyen támadás éri,
mutassák ott fel ezt a művet.
Oldalakon át lehetne még írni az élményekről, Orbán Johnny csodálatos gitáros fellépéséről,
Simó József fantasztikus éjszakai megérkezéséről és az általa hozott kincsekről, vagy a
Dinnyés Józseffel eltöltött remek percekről és a Hervay Tamás által hozott, beszélgetősre
sikerült nyitányról. Az olvasók között idén feltűnően sokszor, újra és újra felbukkanó Elvész a
nyom című regényről és üzeneteiről, a szombati nap olvasása közben kialakult körről, és az
ott megtapasztalt hangulatról…
Az utolsó egy óráról, ahol megint-megint percről percre fokról fokra éreztük, hogy emelkedik
a hangulat, a sok-sok helyszín ereje összeadódik, és az égi kávéház írói, költői, élükön Wass
Alberttel áldást kérnek és adnak ránk, a magyarságra és a világra. Ahogy megérkezett
Gárdonyi Láthatatlan emberéből még egy fontos részlet, majd megjött a Bujdosó Imája, szinte
kézzel foghatóan velünk volt Wass Albert, mérhetetlen hazaszeretete és honvágya, de egyúttal
az is, ahogy velünk együtt végre hazatalál, hazatér. Ezekben a pillanatokban jött meg, még
éppen idejében a felolvasásokat rendre segítő Lelkesek vezetője Gábor, ki ezekben a
napokban lett apa, és az utolsó percekre elhozta kislánya Napsugár világra jött szeretetét.
A legvégén pedig elérkezett az Üzenet haza a pesti felolvasás idei helyszínét biztosító
házigazdánk Gréti által, pontosan úgy, ahogy annak szólnia kellett. Azokban az utolsó
percekben megint benne volt, hogy mekkora dolog az, amikor végre minden és mindenki a
helyén van, a sorsvonalak összeérnek, az üzenet megvilágosodik. Ez is benne volt Gréti
szavaiban, és a köszönete is, hogy eljöttünk az Élő Hagyomány Házába ezzel a felolvasással.
E ponton jön a mi köszönetünk neki, hogy szervezte, szervezi a találkozókat, ahol a
beszélgetésekkel, közös imákkal megteremtettük az alapot a sikeres felolvasáshoz, és alapot
teremtettünk, teremtünk a többi feladatunkhoz.
Egyúttal köszönet jár az Emberiség Tv-nek is, hogy egy rövid filmmel megörökítette az
éjszakai hangulatot: http://www.youtube.com/watch?v=lxg84apO2jw És köszönet a 44
helyszínnek, az összes felolvasónak, azoknak is, akik a bejelentett helyszíneken kívül
csatlakoztak, köszönet, hogy érezhettük az Együtt-Lét örömét!
Hegedűs Gergely

A 2012-es budapesti felolvasásról készült riportfilm, megtekinthető, az
alábbi helyen:

http://www.youtube.com/watch?v=lxg84apO2jw
Köszönet az Emberiség TV-nek a film elkészítéséért!

EGER
Wass Albert (mini) maraton 2012. február 24.

Február 24-én, pénteken, a Bartakovics Közösségi Házban 17órakor megtelt a 102-es
terem.
Azért szívet melengető érzés ez, mert a napi nehézségeiket megélő emberek egyre kevésbé
mozdulnak ki este bármiért is. Wass Albert neve azonban valamiképp hívószónak tűnhetett
azon a péntek estén. Az idén már ötödik éve megrendezett országos 25 órás felolvasáshoz
kapcsolódott az egri rendezvény is, a nézőközönség kíváncsian és érdeklődéssel várta az
eseményeket.
Az országos felhívásnak megfelelően a magyar és a székely himnusz eléneklésével
nyitottuk meg az ünnepséget, majd az est háziasszonya felolvasta az országos köszöntőt.
Ebben Hegedűs Gergely üdvözölte a 45 felolvasási helyszínt, szerte a Kárpát-hazában és a
tengerentúlon. Hangsúlyozta, mennyire fontos időről-időre őseink hagyatékához fordulnunk,
erőt merítve ezzel az előttünk álló nehézségekhez. Az összetartó kis közösségek ereje
segítheti át nemzetünket az egyre élesedő indulatok viharában és így mutathatunk példát a
világ népeinek is.
A lélekteljes köszöntő után Saárossy Kinga mint színművésznő és alpolgármester
asszony elszavalta A láthatalan lobogó című Wass Albert verset és emlékeztetett, hogy az íróköltő még mindig nem foglalhatta el a magyar irodalom tanításában az őt megillető helyet.
Gál Elemérné Zolcsák Anna szép ívű, tömör előadásában méltatta Wass Albert
szellemiségét, rámutatva az író pályájának fontos állomásaira és a nem szűnő fájdalomra,
amiért a szeretett Hazába sohasem térhetett vissza.
Anna néni meleghangú szavai után a Wass Albert Olvasókör tagjai emlékeztek a 2011
szeptemberében tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Pálra, aki 2010-ben újra felkarolta a
2005-ben megalakult, majd később szünetelő Olvasókör tevékenységét. Két legkedvesebb
versét énekelték el gitárkísérettel, ezt követően Láng Mária olvasott fel Az elvész a nyom
című regényből, amelyet Pali talán leginkább szeretett. Őt Csatáné Barta Irénke követte,
Szabó Pálhoz és Wass Alberthez írott saját verseit adta elő.

Ezután kezdődtek a 10-15perces felolvasások, regényrészletek, versek. Különösen
örömteli volt egy középiskolás nagylány felolvasását hallgatni, akit a nagypapája kísért el az
estre és mint kiderült, a család személyesen ismerte Wass Albertet. Jó érzés volt azt látni,
ahogy a felolvasások hangulatában a nézők közül is kedvet kaptak néhányan és ők is
megosztották kedvenc részleteiket az egybegyűltekkel. Elérzékenyültünk, nevettünk,
nagyszerű volt az érzelmek skáláját megélni azon az estén.
A prózai részek feloldásaként Varga Gyuri énekelt nekünk a tőle megszokott
lendülettel, erős-telt hangja betöltötte a termet.
Nyolc óra körül tartottunk egy kis szünetet, süteménnyel-frissítővel kedveskedtünk a
résztvevőknek, majd folytatódott a felolvasás 22.00 óráig. A rendezvényt a Szózat és a
Boldogasszony Anyánk éneklésével zártuk.
Igaz, hogy a 2010-es és 2011-es évek 25 órás felolvasásaihoz képest ez egy jóval
szerényebb léptékű rendezvény volt, mégis úgy érezzük, elértük a célunkat: csatlakoztunk az
országos rendezvényhez és a közös olvasással emlékeztünk Wass Albert szellemiségére. Erre
azért is nagy szükség van, mert sajnos a legújabb Nemzeti Alaptanterv tervezetének
törzsanyagában sem szerepel Wass Albert és több „nemzeti írónk” munkássága. Amíg ezen
íróink, költőink nem foglalják el méltó helyüket a magyar irodalom történetében, addig nem
lehetünk teljesen nyugodtak, mert a magyar nemzet újbóli felemelkedéséhez szükség van
Wass Albertre és a hozzá hasonló szellemiségű, identitású költőinkre-íróinkra.
Köszönet mindazoknak, akik a szervezésben-előkészítésben segítettek, akik
továbbküldték ismerőseiknek-barátaiknak a meghívót, akik felolvasásukkal-részvételükkel
emelték az est hangulatát és ezzel azt a fajta egységet erősítették, amelyről Wass Albert a
következőképpen ír: „Mi az egység? Ha mindannyian egyet akarunk. Ha mindannyian
másképp akarjuk is azt az egyet, már akkor is egység az. A különböző felfogás vitát virágzik,
s a vita felismerések és tisztázások gyümölcsét érleli. Csak jóindulat kell hozzá és megértés
egymás irányában. Tudni és megérteni azt, hogy az is jót akar, aki másképp akarja a jót, mint
én.”
Eger, 2012. február 24.
Hernádi Györgyi
Az egri Wass Albert Olvasókör tagja

ÉRSEKÚJVÁR
Érsekújvár - Nové Zámky szintén csatlakozik február 24-én, sajnos maratoni felolvasást nem tudunk
szervezni, mivel azon a héten az iskolákban tavaszi szünet van, így nem tudjuk teljes mértékben
bevonni a diákokat, viszont egy emlékesten szeretnénk méltóképpen emlékezni Wass Albertre.
"A magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezet egyik legfontosabb

célkitűzései közé tartozik, hogy megőrizze azoknak a történelmi családoknak a hagyatékát, amelyek
jelentős mértékben hozzájárultak a fejlődéshez. Ezért – az elmúlt esztendők hagyományait követve –
a civil szervezet az idén is folytatja e célkitűzés teljesítésére irányuló tevékenységét.
Vitéz gróf szentegyedi és czegei Wass Albert (1908 – 1998) magyar író és költő erdélyi főnemesi
származott. Felmenői között neves személyiségeket találhatunk, akik jelentős szerepet játszottak
Erdély történetében. Annak az erdélyi arisztokráciának a képviselője volt, amely társadalmi állását
sohasem privilégiumok, hanem kötelezettségek forrásának tekintette. Nemesi származása ellenére
Wass Albert szivéhez az egyszerű emberek álltak közel és gondolkodását azok alakították. Minden
embert egyformán értékesnek tartott.
Halálának évfordulója alkalmából (február 17.) a Nobilitas Carpathiae civil szervezet 2012. február 24én pénteken az érsekújvári Korzó szálloda Zöld szalonjában emlékestet rendez, amelyre minden
kedves érdeklődőt szeretettel m e g h í v u n k .
Az emlékest keretén belül vetítéssel egybekötött előadások hangzanak el a költő, író életéről,
családja történetéről és történelmi szerepéről, valamint pályafutása főbb mozzanatairól. Versei
megzenésítve is elhangzanak, valamint a résztvevők felolvasással szintén csatlakozhatnak a program
színesítéséhez, amennyiben legkedvesebb versét, írását kiválasztva jelzik /2012. február 20-ig/ a
következő e-mail címen: giituus@gmail.com."
További részletes tájékoztatást a csatolt meghívóban, illetve az alábbi elérhetőségen nyújtunk:
Telefon:
Práznovszky - 00421 905 943 724
Berényi
- 00421 903 368 285
Villámposta: nobilitas@nobilitas.sk
giituus@gmail.com
Civil szervezetünk honlapja : www.nobilitas.sk
Tisztelettel : Práznovszky Miklós elnök és Berényi Gitta a kultúrbizottság elnöke

Adjátok vissza a hegyeimet! – gróf czegei Wass Albert-emlékest Érsekújváron
Érsekújvár, 2012. február 24.

A magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezete egyik
legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy megőrizze azoknak a történelmi
családoknak a hagyatékát, amelyek jelentős mértékben hozájárultak hazánk
fejlődéséhez. Ezért – az elmúlt esztendők hagyományait követve – a civil szervezet
az idén is folytatja e célkitűzés teljesítésére irányuló tevékenységét.
Wass Albert (1908 – 1998) halálának évfordulója alkalmából (február 17.)
a Nobilitas Carpathiae 2012. február 24-én pénteken az érsekújvári Korzó szállodában
18:00 órai kezdettel emlékestet rendezett. A civil szervezet ezzel a rendezvénnyel
egyúttal bekapcsolódott a debreceni Egyesült Magyar Ifjúság 2003. évi
kezdeményezésére évente megrendezendő egész Kárpát-medencét átőlelő 25-órán
át tartó felolvasásba, amelyen az erdélyi író és költő műveiből hangzottak el

részletek. Az idén immár ötödik ízben megtartott megmozduláson nem csak
érsekújvári, hanem a térségből összegyűlt Wass Albert-tisztelők is részt vettek.
Az emlékest napirendje a Himnusszal kezdődött, majd Berényi Margit,
a Nobilitas Carpathiae kultúrbizottságának elnöke köszöntötte a megjelent
közönséget. Bevezető beszédében ismertette a civil szervezet célkitűzéseit, eddigi
tevékenységét, valamint az elkövetkező időszakra tervezett jelentősebb
rendezvényeit. „Célkitűzéseink elérése érdekében nevelési, oktatási és népművelési
tevékenységet folytatunk a közvélemény megfelelő alakítása és a polgárok széleskörű
bevonása céljából. Csupán a tavalyi, azaz 2011. évben több mint harminc
rendezvényen működtünk közre mint szervező vagy társszervező, illetve mint aktív
résztvevő“ – ismertette a kultúrbizottság elnöke.
Dr. jur. Dr.-Ing. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke „Wass
Albert – a nemes költő, író és hazafi“ című előadásában Wass Albert főnemesi
családját mutatta be. Rámutatott arra, hogy felmenői között neves személyiségeket
találhatunk, akik jelentős szerepet játszottak Erdély történetében. „Annak az erdélyi
arisztokráciának a képviselője volt, amely társadalmi állását sohasem privilégiumok,
hanem kötelezettségek forrásának tekintette. Nemesi származása ellenére Wass
Albert szívéhez az egyszerű emberek álltak közel és gondolkodását azok alakították.
Minden embert egyformán értékesnek tartott“ – hangzott el a Nobilitas Carpathiae
országos elnöke előadásában.
Wass Albert életét és munkásságát Tarics Péter, a Pro-Cultura-Hungarica díjjal
kitüntetett felvidéki író, újságíró, pedagógus, előadóművész és politikai szakértő
mutatta be azonos című előadásában. Ebben kihangsúlyozta, hogy Wass Albert nem
csak költő és író volt, hanem egyben újságíró és közszemély is. Foglalkozott az
ünnepelt Erdélyben eltöltött gyermekkorával, majd rátért emigrációs éveire, amelyek
jelentősen meghatározták személyiségét és irodalmi pályafutását. Előadásában
idézett a költő és író legjelentősebb műveiből.
Az egyes előadások között és utánuk további részletek hangzottak el
szellemóriásunk vers- és prózaműveiből szóban és dalban. Berényi Dávid, a budapesti
Madách Musical és Táncművészeti Iskola hallgatója mély benyomást keltő módon
adott elő egy részletet az Adjátok vissza a hegyeimet! című 1949-ben írt regényéből,
amely „A Nagy Könyv“ elnevezésű 2005-ben lezajlott országos felmérés
és programsorozat keretén belül a 14. legnépszerűbb magyar regénynek bizonyult.
A regény népszerűségét az is bizonyítja, hogy az érsekújvári emlékesten egy további
részlet is elhangzott belőle, mégpedig Strba Sándor érsekújvári helytörténész
felolvasásában.

Danczi Mónika Takács Gábor kíséretével a Dalol a honvágy című verset adta elő
megzenésített feldolgozásban. A duett még további megzenésített darabokat adott
elő a megjelent közönség nagy tetszésére, mint például a Nélküled és a Magyar
cirkusz című verseket. „Wass Albert élete képekben" címmel Wárnay Szalma Zsolt
által válogatott képek vetítésével tarkították az estet a szervezők.
Az est folyamán a költő és író számos további műve hangzott el Dusík Szabolcs
(Véren vett ország, Intelem), Bankó Bence (Hókirály, A gyökér megmarad), Berényi
Dávid (Csillagvirágok) – mindhárman a budapesti Madách Musical és Táncművészeti
Iskola hallgatói, továbbá Száraz Dénes (Elkésett szerelmeslevél), Borka Zoltán (Erdély,
Kolozsvár) és Berényi Margit (A magyar nemzet hét parancsolata) tolmácsolásában.
Berényi Margit ismertette az ötödik felolvasó szervezőinek köszöntőlevelét. Ebben
Hegedűs Gergely András a következőket írja: „A magyarságnak pedig egyre nagyobb
szüksége lesz erre a teremtőerőre, teremtőképességre. A körülöttünk vajúdó világban
ugyanis nem marad más választásunk, mint visszatérni a Wass Albert, Nyírő József,
Fekete István, Tamási Áron és a többi nagy szellemóriásunk által kinyilvánított
értékekhez: a földhöz, az emberi közösségekhez, a teremtő, építő, alkotó munkához
és a természettel, Istennel összehangolt létezéshez“.
Az érsekújvári tartalmas, lélekemelő Wass Albert-emlékest a Szózat eléneklésével
ért véget.

(Szöveg és fényképek: Práznovszky Miklós)

KOLTÓ
Kedves Szervezők! Drága magyar testvéreim!
Sajnos idén Koltó nem tud bekapcsolódni az éjszakai körkapcsolásba. Mi ma este kezdünk 7kor és szeretnénk megint kitartani 25 órán át. Innen, Koltóról , kivánunk mindannyiatoknak
erőt, kitartást és rengeteg pozitiv élményt. Ha km-ek és megrajzolt országhatárok is
választanak el, hisszük, lélekben együtt leszünk és egy nemes célt szolgálunk.
"Akkor összeállottunk néhányan magyarok és azt mondtuk: Krisztus az
alap, melyen megállhatunk és a szeretet a lánc, mely összeköt minden
emberrel a földön és nincsen más alap és nincsen más kötelék. És
elhatároztuk, hogy erre az alapra építjük föl népünk jövendőjének

templomát és ezzel a láthatatlan lánccal fonjuk össze egyetlen családdá a
magyart. Mert ez a mi hivatásunk és feladatunk a földön!"
(WASS ALBERT: AZ ELSŐ TÉGLA, Új Magyar Út 1951. május.Józan magyar
szemmel L, Kráter, 2001)
"... meggyújthatunk egy kicsi gyertyalángocskát, a magunk emberségének
lángját a gyűlöletnek, elfogultságnak, irigységnek, közömbösségnek ebben
a szénfekete éjszakában. Kicsike tért világít meg csupán egyetlen pislogó
lángocska ebben a szörnyűségesen nagy sötétben. De itt egy fénypont és
amott egy fénypont s odatúl egy harmadik meg egy negyedik; mégis csak
jelt ad arról, hogy emberek vagyunk, hogy a sötétség mélyén is emberek is
élnek s, hogy nincs veszve még minden. Hogy rajtunk, embereken múlik
csupán: meggyújtjuk-e valamennyien lelkünkben várakozó szeretet
lángját vagy nem. Hogy a sötétség, mely körül vesz, az embertelen hideg,
mely lefagyasztja gyermekeink arcáról a mosolyt, nem emberfeletti
titokzatos hatalom reánk erőszakolt büntetése, hanem mindössze az
emberi lélek fényének hiánya. A Te hiányosságod, az én hiányosságom,
valamennyiünk hiányossága..." ( Wass Albert: Az elfeledett karácsony
szellemében...)
Testvéri szeretettel Koltóról

MOHÁCS
Beszámoló a 2012. február 24-25-i maratoni Wass Albert felolvasásról

Idén először csatlakozott Mohács a 25 órán keresztül tartó felolvasáshoz. Városunkban a Veled
Tartok Közhasznú Egyesület és a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár közös szervezésében került
megrendezésre e nem mindennapi esemény.

Mikor a rendezvény megszervezésébe belefogtunk, tudtuk, hogy embert próbáló feladatra
vállalkozunk, de elszántságunk és főleg lelkesedésünk hatalmas volt. A városi könyvtár örömmel
fogadta megkeresésünket, és minden segítséget megadott (pl.:könyvek, helyszín, technikai háttér).

A felolvasás népszerűsítésére házilag készítetünk plakátokat, ezzel agitáltuk városunk lakóit Wass
Albert műveinek közös olvasásra. Személyes megszólítás erejében bízva kerestük meg elsősorban
ismerősökön keresztül, a vallási felekezeteket, egyesületeket, iskolákat, óvodákat, városunkban élő

kisebbségeket- nemzetiségeket ( sokác, szerb, sváb, cigány, bukovinai székely). A helyi televízióban, a
mohácsi önkormányzati újságban de a megyei napilapban is sikerült hírét vinni az eseménynek.

Az olvasásra vállalkozóktól azt kértük, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék, az esetleges
torlódások vagy üres járatokat kiküszöbölendő időbeosztás készítése miatt. Három szervező
elérhetőségén keresztül kb.80 fő jelezte előzetesen olvasási szándékát, amelyeket -egy közös
internetes felületnek köszönhetően- mindhárman naprakészen, negyedórás bontásokban
regisztrálhattuk, és figyelemmel kísérhettük a jelentkezők számának gyarapodását.

A nemzetiségek is pozitívan reagáltak a megkeresésekre, így a magyar, sokác, székely népviselet jól
megfért egymás mellett. A sváb kórus német nyelvű dalai, a mezőségi táncok, a délszláv dallamokat
zengő tamburák, a mezitlábas - ceglédi kannás cigány táncosok és zenészek színesítették
felolvasásunkat.

Nagyon jó volt látni, hogy az előzetesen regisztrált jelentkezők kb.95 %-a vállalásának eleget téve
megjelent. Tőlük függetlenül nagyon sokan „csak hallgatóságként” tartottak velünk, viszont voltak
köztük olyanok akik 2-3 alkalommal jöttek vissza a 25 óra alatt, hogy a felolvasókat hallgatva
szellemileg és lelkileg töltődjenek. Időseket, középkorúakat, fiatalokat, kicsi gyermekeket egyaránt
megragadott az esemény emelkedett hangulata. Bár igaz, hogy az általános és közép iskolás
korosztály nagyon kis létszámban volt jelen annak ellenére, hogy városunkban működő négy
általános és két középiskoláról sem feledkeztünk meg a szervezés során. Tehát van még mit tenni,
hogy ébredjenek az emberek!

A rendezvény megnyitására és lezárására a helyi katolikus plébánost kértük fel, aki az egyesületnek is
tagja és nem utolsó sorban lelkes Wass Albert olvasó. Egyszer sem kellett attól tartani, hogy
megszakad a felolvasás menete az érdektelenség vagy a felolvasók hiányában. Hallgatóság is
folyamatosan volt, bár az éjszakai órákban néha 4-5 főre csappant a számuk, de soha nem volt, hogy
bárki is csak magának olvasott volna.

A teljes 25 óra békés, szeretetteljes és emelkedett hangulatban telt. Mikor lezárásként közösen
énekeltük a Szózatot, majd Boldogasszony Anyánkat kértük édes Hazánk megsegítésére, érezni
lehetett a természetfeletti erő jelenlété, hogy velünk az Isten.
Egymástól függetlenül többen kérték a jelenlévők, hogy e nemes ügy melletti kiállásunkat fel ne
adjuk, és a 2013-as esztendőben is 25 órán át Wass Albert lélekemelő sorait olvashassa Mohács
lakossága.
Rajtunk nem fog múlni! Célunk, hogy jövőre még több mohácsi tartson velünk!

MUNKÁCS
Tisztelt Felolvasó Helyszínek!

A munkácsi felolvasás - az itteni praktikussági okok miatt - immár harmadik éve más időpontban
kerül megrendezésre. Mi korábban kezdünk. Budapesti idő szerint pénteken 14.00 órakor, a zárás (de
ez mindig csúszni szokott, mert mindig marad, akik még szeretne olvasni) - szombaton 15.00 órakor.
Nálunk Wass művei mellett idén kárpátaljai magyar írók, költők műveit is fel lehet olvasni, ezzel is
próbáljuk népszerűsíteni a hazai magyar irodalmat.
Ahogyan az eddig munkácsi felolvasómaratonok is, idén is folyamatos online közvetítést adunk,
amibe bárki bekapcsolódhat, szöveges üzeneteket is hagyhat.
A online közvetítés linkjét holnap péntek délután küldöm.
Mindenkinek sikeres és szünetmentes 25 órás kitartást!

A munkácsi felolvasómaratont 14.00 órától a következő linken lehet nyomon követni:
http://www.blogtv.com/people/wassmaraton
Üdvözlettel:
Popovics Pál

PÉCS
Wass Albert maraton
Immáron ötödszörre került megrendezésre a Wass Albertről elnevezett felolvasó maraton,
melynek célja tisztelgés íróink és költőink előtt. Ebben az évben a Jobbik Pécsi Ifjúsági
Tagozatának hála Pécs városa is részt vett a jeles eseményen. A 25 órás felolvasás osztatlan
sikert aratott a nemzeti oldal kultúra iránt fogékony rétegében.
A Wass Albert maraton ötlete egy debreceni fiatalembertől származik még 2003-ból,
amelyhez már akkor több helyszín csatlakozott. Idén 45 település vett részt a
kezdeményezésben. Volt felolvasás 5 erdélyi, egy-egy felvidéki és kárpátaljai településen, sőt
még Miamiben is. Természetesen szülővárosunk Pécs, csonkahon egyik legnagyobb városa se
maradhatott ki. A helyszín a nemrég megnyílt Caffe 72 nevű nemzeti kávézó volt, mely igen
hangulatossá és otthonossá tette 25 óránkat.

Pontban 18.00 órakor kezdtünk a Himnusz közös eléneklésével. Nemzeti imádságunk
elhangzása után Gyimesi Gábor, a Jobbik városi alelnöke és önkormányzati képviselője
köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédjében kiemelte, hogy a régi hagyomány szerint
misztikus 25 órának nézünk elébe, hiszen szökőévben éppen Mátyás ugrását tölti ki a
felolvasás. A képviselő úr után az Ifjúsági Tagozat városi elnöke mondott néhány köszöntő
szót, majd Wass Albert részleteket olvasott fel.
Az első két óra különlegessége volt a Szent Korona Rádió élő közvetítése, melynek keretében
műsort adott a helyszínről. Így a szavalatok, felolvasások több ezer emberhez jutottak el az
éteren keresztül.
Díszes asztalunk körül sokan helyet foglaltak gyermektől az aggastyánig. Még aznap
megfordult a legfiatalabb és a legidősebb olvasó is. Gábor kislánya, Genovéva, rögtön
anyukáját követte a felolvasásban, ezzel nemcsak a legfiatalabb, de a legaranyosabb címet is
kiérdemelte. Sok idős ember is részt vett a rendezvényen, közülük kiemelkedik egy keszüi
nénike, aki fejből szavalta el Wass Albert talán legszebb verseit.
Az este remek hangulatban telt. Folyamatosan váltottuk egymást, rengeteg volt a betérő
vendég. Rövid időre velünk volt Németh Zsolt országgyűlési képviselő is, aki Bécsből
igyekezett hozzánk. Nagy örömünkre kisgyermekes családok is megtisztelték Wass Albertmaratonunkat. Az élő közvetítés végeztével már több bátortalanabb ember is erőt gyűjtött a
felolvasáshoz. Köztük egyik tagtársunk egész napos száraz jogi tanulmányait oldotta fel egy
novellával.
A 45 helyszín között egész este zajlott a beszélgetés. Éjfél után körkapcsolásban hallgathattuk
végig egymás 3-5 perces mondatait egy-egy szívünkhöz kedvesebb könyvből. Pécsi részről
Tormay Cécile Bujdosó Könyvéből hangzott el az első oldal.
Az éjszaka viszonylagos nyugalomban telt. Hallgatók és olvasók szintén tiszteletüket tették,
még a hajnali órákban is.
Szombaton délután vendégségünkbe érkezett Novák Előd, a Jobbik alelnöke, aki Wass Albert
Kicsi Anna sírkeresztje című novellájával emlékezett meg a kommunizmus áldozatairól.
Sajnos nem tudott hosszú időt tölteni velünk, hiszen sietnie kellett a Jobbik pécsi
megemlékezésre.
A délután jó hangulatáról nem csak gyönyörű történetek és szebbnél szebb versek
gondoskodtak, néhány dal erejéig velünk volt egy népzenész is, aki gitáron kísérte énekét.
Ekkor már nem volt messze a 25. óra, melyen ismét teltház lett a kávézóban. Zárásképpen
Tóth Máté mondott néhány búcsúzó szót, majd a Szózattal és a Székely Himnusszal zártuk
tisztelgésünket.
Az egész éjszakán át tartó virrasztás, a fáradság megérte, hiszen a rendezvény az eddigi
legnagyobb kulturális esemény volt a nemzeti oldalon Pécs városában.
Tóth Máté

SZENTES

A Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság 1991-ben alakult.
Az egyházi iskolák újjáalakulása tette szükségessé egy
keresztény szellemű közösség létrehozását. Szervezetünk tagjai azon
pedagógusok, akik a tanítást a neveléstől elválaszthatatlannak tartják,
és meggyőződésük, hogy hazánkat - s az egész világot - a keresztény
erkölcsrendet hittel valló új nemzedék őrizheti meg. A szervezet
ezeknek a pedagógusoknak a szakmai érdekvédelmére vállalkozott
azzal a kettős feladattal, hogy védje az egyes pedagógusokat és a
pedagógus szakmát.
Célunk, hogy minél szélesebb körben, a társadalom különböző
területén élő és dolgozó emberek vegyenek részt előadásainkon és
érezzék magukat felelősnek a jelen és a jövő nemzedékért.
Programjainkkal útmutatást kívánunk adni közösségi és egyéni
életünk alakítására, valamint lehetőséget nyújtani nemzeti kultúránk,
értékeink ismeretére, keresztény hitünk elmélyítésére.
Társaságunknak 15 tagja, további 10 rendszeres segítője is van,
de nagyobb rendezvények előtt még többen felajánlják segítő
munkájukat. Programjainkon a résztvevők száma folyamatosan nő.
Általában 150-300, de jeles alkalmakkor 600-800 fő is megjelenik.
Az évek során tartott közel 100 előadás számos témakört ölelt
fel: vendégeink voltak többek között Jelenits István piarista
irodalomtörténész, író; Hegedűs Lóránt református püspök; Kálmán
Attila, Szilágyiné Szemkeő Judit és Korzenszky Richard bencés
szerzetes –akik előadásaik idején az MKM, illetve az OM

államtitkárai voltak -, valamint Pálinkás József volt oktatásügyi
miniszter.
Kereszténységről, megélt hitről szólt Benyik György teológiai
tanár, Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, Eperjes Károly
színművész, Papp Lajos szívsebész, Tempfli József nagyváradi
megyéspüspök előadása.
A házasság, család, életvezetés volt dr. Lévai Anikó, Szarka
Miklós református lelkipásztor, Mácz István író, Varga Péter
főszerkesztő, Pálhegyi Ferenc pszichológus, egyetemi tanár, Farkas
István piarista szerzetes témája, de számos előadás hangzott el a
történelem (C. Tóth János, Molnárfi Tibor történészek), az irodalom
(Varga Zoltán szerzetes tanár, Czakó Gábor író, Jókai Anna írónő,
Döbrentei Kornél író), a néprajz (Budai Ilona népdalénekes, Molnár
V. József néprajzkutató, Andrásfalvy Bertalan professzor)
témaköréből.
Média és közélet témában hallhattuk Süveges Gergő tvbemondót, Kondor Katalint, a Magyar Rádió főmunkatársát, Morvai
Krisztina jogászt, egyetemi docenst.
Koltay Gábor rendező Horthy - a kormányzó c. film vidéki
díszbemutatóját Szentesen szerveztük 2006 szeptemberében, és Wass
Albertről készült új filmjét is bemutattuk 2007-ben a szentesi
színházteremben. 2010-ben Mindszenty, a fehér mártír című filmjét is
vetítettük, minden alkalommal jelen volt a rendező is.
2008. március 15-ét a Kormorán együttessel ünnepeltük a
szentesi sportcsarnokban.
2008. október 24-én történt a Wass Albert-szobor avatása. A
szobor készítői: Lantos Györgyi, Máthé István szobrászművészek,
beszédet mondott Koltay Gábor filmrendező, közreműködött
Vesztergám Miklós tárogatóművész. Vendégként jelen volt Wass
Miklós és felesége és szűk baráti körük. Este színpadi játékot
láthattunk Wass Albert életéről Kiss Török Ildikó és Varga Vilmos
nagyváradi színészházaspár előadásában.

Azóta három alkalommal rendeztük meg a Wass Albert vers-,
próza- és mesemondó versenyünket, 20-30 versenyzővel
alkalmanként. Zsűrielnökünk volt Ferenczy Csongor színművész és
Molnár László színművész.
Felsorolásunk csupán tallózás, a leggyakoribb témákat, a
legismertebb előadók nevét említettük valóban a teljesség igénye
nélkül.
A szentesi KPT nonprofit civil szervezet, munkás közösségünk
ellenszolgáltatás nélkül dolgozik. Előadásaink ingyenesek. 1998-ig
magánszemélyek adományaiból szerveztük programjainkat. A polgári
kormány minisztériuma anyagilag is támogatott bennünket. 2001-ben
közérdekű társadalmi cél érdekében végzett tevékenységéért
oklevéllel ismerte el a szervezetünk munkáját.
Jelenleg a németországi Renovabis Alapítvány, a Csongrád
Megyei Közgyűlés, a szentesi Szuperinfó, Metal-com Zrt., Fotoprint
Stúdió, Galéria Étterem és magánszemélyek segítik működésünket.
A Wass Albert-maratonhoz idén először csatlakozunk.
E-mail cím: kptszentes@mailbox.hu

ZALAEGERSZEG
Kedves Szervezők
Rövid beszámolóm Zalaegerszegről:
Annak ellenére, hogy nagyon sokféle módon hirdettük a felolvasást (Min. 100 email cím, kb 30
céltudatosan kihelyezett plakát, helyi rádió reklám, egy városi és egy megyei lapban megjelent
hirdetés és több tucat általam kezdeményezett személyes és telefonos meghívás) a látogatottság
alulmúlta még a legszerényebb várakozásaimat is. A 25 órából legalább 14-et egyedül töltöttem.
Lehet az is közrejátszott , hogy a szombati napon csodálatos tavaszi időjárás volt (kb. 18-C-fok).

No mindezt nem panaszkodásként mondom ezek csupán a száraz tények. Azokat a lélekemelő
pillanatokat, amikre számítottam és előzőleg már olvastam a régebbi beszámolókban, így is
megélhettem, háromszor volt ilyen. Hát ez lett volna jó több órán keresztül. Részemről csodálatosan
telt ez a 25 óra rengeteget olvastam kedvemre.

Szívesen osztottam volna meg azokat a kellemes pillanatokat sok-sok embertársammal.
Volt nagyon szép megnyitó műsor az Andráshidai "Igazgyöngy Népdal Kör" :Magyar himnusz, Székely
himnusz, Mezőségi dalcsokor
Herold Barnabás: Gitár megzenésített Wass Albert vers
Weide Andréné : Szöke István Atilla Wass Albert című verse
Weide André : Megnyitó beszédek
A Záró műsort a Tudás Népe Vándor színpad biztosította egyórás nagyon színvonalas Wass Albert
műsorával .
Az internetes kapcsolatot sajnos nem sikerült összehozni.
A helyszínt a Páterdombi közösség biztosította.
Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Bennem a szándék így is csak megerősödni tudott , folytassam ezt a szép kezdeményezést
városunkban talán egy kicsit több összefogással.
Sőt már alig várom , de addig is hirdetem és terjesztem, tanítom,, példaképem Wass Albert
csodálatos életútját, munkásságát és emberségét .
Úgy érzem ez a feladatom.
Köszönöm a lehetőséget , Tisztelettel:

Weide André
Zalaegerszeg

