Hódmezővásárhely Wass Albert ünnepe
Szép álom teljesült, amikor június 20-án este 5-kor, a városi Németh László
könyvtárban összegyűlt a lelkes kis csapat, s végre találkozhattam Wass Albert szellemi
hagyatékának tisztelőivel: a helybeliekkel és vendégekkel Budapestről, Szentesről, sőt a
határon túlról, Zentáról, a Wass Albert baráti Körök képviselőivel. Régi és új barátokkal
üdvözöltük egymást kellemes légkörű, meghitt családi körben. Vásárhelyen nemes lelkű,
csodálatos emberek élnek, akik szép és igaz ügyekben találkoznak! Szülővárosom mindig
úgy volt a haladás élvonalán, hogy közben a legszebb hagyományait hűséggel őrizte.
A „Vásárhelyiség” nekem a legtöbbet mondó érték. Ezt azok tudják, akik onnan
indultak vagy odakötődnek a helyhez! Szülővárosomat és benne az embereket nagy
becsben tartottam mindig, mióta csak elkerültem onnan. Németh László szellemisége
minden utamon elkísért. Szüleim és testvéreim révén soha nem szakadtam el a várostól.
Két éve átvehettem a tiszteletbeli polgárságról szóló oklevelet, férjemmel együtt. Boldog
voltam, amikor tavaly Wass Albert nevére is kiállították a poszt-humusz elismerést. Most
az író fiai és magyar származású menyei kaptak tiszteletbeli polgárságot. Nagyon büszke
vagyok erre! Az internet híreiből tudtam, hogy működik Wass Albert Kör. A honlapot
nem régen fedeztem fel, és rögtön felvettem a kapcsolatot Fülöpné Rákos Évával. Azóta
úgy érzem, hogy én is „a tagja lettem” – legalábbis lélekben.
Most végre, testben is ott lehettem és bemutatkoztam. És a kedves Wass Albert
Kör bemutatkozott nekem. A legszebb oldaláról! Legkedvesebb emlékeim közé sorolom,
ahogy Fülöpné Éva kitüntető szeretettel fogadott, megmutatta irodáját, melyben persze
ott sorakoztak a Wass Albert könyvek, és megosztotta velem kincseit: az eddig elért
eredményeket és merész terveiket. Aztán, mintha az égből pottyant volna oda: megjelent
Bartha Kata és olyan természetességgel üdvözölt, mintha már száz éve ismernénk
egymást. Ő az a csupa szív ember, akinek a barátsága megtiszteltetés. Majd előkerültek
volt Bethlenes osztálytársaim Bodrogi Edit és Kacziba Ágnes, és a többi kedves
résztvevő, idősebbek és fiatalabbak, és családom néhány tagja. Szép és megható
beszámolókat hallgattunk: együtt örültünk a közösségek szép eredményeinek és
bánkódtunk a magyarság vesztett csatáin. Az író gondolatait és életének eseményeit
idéztük szóban, versekben és diaképekben.
Aztán, roskadásig megtelt az asztal a vásárhelyi finomságokkal. Közben engem a
rádió és a helyi televízió interjúra hívott. Megható erre gondolni, mert ilyen kitüntetéshez
nincs hozzászokva egy hozzám hasonló kisember, aki lelkészi és kulturális missziót tölt
be Miamiban és civilben Wass Albert kiadatlan kéziratainak a kutatója. Aztán, az ízletes
étkek és finom bor mellé kulturális csemegét kaptunk: Wass Albert verseit hallgattuk vég
nélkül - nagyszerű emberek tolmácsolásában! A búcsút az tette könnyűvé, hogy még újra
találkoztunk: a Budai Várban és Debrecenben. Hatalmas siker volt a Vásárhelyi Wass
Albert Kör fellépése a színpadon, mikor átadták a tiszteletbeli polgári oklevelet az író
fiainak. Életem legszebb emlékei közé tartozik az, hogy Wass Albert ünneplésében és
megbecsülésében szerepelhettem a Duna TV-ben, a Debreceni Ref. Kollégium
Oratóriumában és a Nagytemplomban, valamint Wass Huba tolmácsolásában. Hálásan
köszönöm nektek a maradandó élményt, Hódmezővásárhelyi Wass Albert Kör!
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