Üzenet haza - a tengeren túlról
Köszönöm neked szülőhazám, köszönöm anyaszentegyházam, hogy főnixmadárként
megújulsz egy új tavaszi kikelet idején. Megrázod magad és a porból felemelkedsz új
méltósággal. 90 éve a bibliai Ráchel sírása volt a tiéd, aki kereste fiait és nem voltak.
És Jeremiás prófétával így jajgattál: "jaj nekem, összetörtem, gyógyíthatatlan a
sebem. Ledöntötték sátramat, eltépték a sátorköteléke. Fiaim elhagytak, nincsenek.
(Jer 10:19-20). Isten kegyelméből gyógyírt kaptunk sebeinkre 9 évtized után, a
határokon átívelő nemzetegyesítés felismerésével és megélésével. Mi, a messzire
szakadt egyház, a tengeren túli hívő magyarok hálásan gondolunk haza és üzenünk
haza ezen a megható ünnepen. Eddig is öröm volt hazamenni. Ezután még inkább
büszkeség lesz minden helyet meglátogatni, amely a nemzeti összefogást hirdeti.
A 21. század nagy ünnepei közé sorolom Wass Albert írónk újra felfedezését,
irodalmi értékelését, a Wass Albert körök szerveződését, könyveinek népszerűsödését
és a tiszteletére emelt több mint 50 szobor és köztéri emlékhely létrejöttét az
anyaországban, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és a tengeren túl Amerikában,
Kanadában, Ausztráliában. Az író munkássága nemcsak a múltba vezet bennünket,
de sorsunk, nemzetünk, jelenünk és jövőnk titkaihoz visz közelebb. Wass Albert
emberi nagysága, írói értéke és közéleti érdeme vitán felül áll: erdélyi és emigrációs
szerepvállalása egy rendkívüli, tehetséges és áldozatos hazafi képét adja elénk, aki
nemzete felemelkedését szolgálta irodalmi eszközeivel, egész életművével.
Hazánk hű fiai és lányai felismerték, hogy "testvér minden ember, s hogy egymásra
kell, leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar" - különösképpen a magyarok között.
Erre tanít a biblia és a bibliás író, Wass Albert. És aki Wass Albert üzenetét
meghallja, az ő verseit és könyveit olvassa, az jobb magyar lesz, és ezzel együtt jobb
ember is!
Ma, ezen a szomorú és örömteli napon hálásan köszönöm hazám irodalomszerető
közösségének az áldozatos erőfeszítését, mellyel hitet tettek a nemzeti összetartozás
mellett és Wass Albert irodalmi és művelődésbeli értékei megbecsüléséről.
Köszönetemet fejezem a városok vezetőségének és intézményeinek, a civil és egyházi
szervezeteknek, az iskolai közösségek vezetőinek és tagjainak, és a művészeknek,
hogy megvalósították a mai nap történelmi eseményét - a nemzeti összetartozás
napján. Köszönetet mondok mindazoknak, akik továbbviszik az örökséget, amelyet
nemzetünk írója Wass Albert ránk hagyott, hogy az keresztyén és magyar
értékrendünkben meggazdagítson – 2010 új tavaszán.
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