„Tengernyi könnynél többet ér
egy cseppnyi tett”
Hadd köszöntsem Önöket, kedves
közönség, a Palóc Társaság Sík
Sándortól idézett hitvallásával, s
hadd folytassam főhajtással mind
a Társaság, mind pedig az Önök
nemzetmentő, nemzetújra és újjáépítő munkássága, missziója
előtt! Akik itt vannak, azok, hála,
sokadmagukkal, akik most épp
nincsenek jelen, már javában
építik azt a földrajzi, történelmi,
politikai és geopolitikai helyzettől
független hazát a magasban - hogy
Illyés Gyula szavával szóljak -,
amelynek alapja a szülőföldhöz, a
konkrét
tájhoz,
annak
hagyományaihoz, mesterségeihez,
színeihez, ízeihez és főként
lakóihoz kötődő szeretet és hűség,
építőkövei pedig közös kultúránk
kincsei múltban és jelenben.
Mi, szülők, tanárok, az idősebb
generáció tagjai valószínűleg
előbb éreztük a zsigereinkben, és
aztán értettük meg az eszünkkel is,
mit jelentett, mit jelenthetett
szüleink nemzedékének Trianon sokkja és fájdalma. Gyermekeink, unokáink, köztük az
idestova negyedszázada évről évre kiírt, a hazához való kötődésről szóló pályázatokra írással
jelentkező, válaszoló tizen-huszonévesek könnyen lehet, hogy épp fordítva közeledtek: előbb
tudták, értették a tényt, a helyzetet, amelybe beleszülettek, s aztán, épp a családi legendárium
kutatása, a kis közösségeket éltető szájhagyomány, a magyar kultúrával való ismerkedés, a
szülői, tanári minta és attitüd révén dobbanhatott meg a szívük, érezték meg és át az
elszakítottság fájdalmát és a saját közösséghez tartozásban, az összekapaszkodásban rejlő erőt.
Erőt sugároznak, erőt adnak ezek a 23 éve hol bővebben, hol apadóbban termő írások,,, és erős
érzelmeket. Akárcsak a magyar kultúra, amely búvópatakként van jelen folyamatosan
mindannyiunk életében, akiket magyarnak teremtett a jó Isten, s akik tudatosan vagy
ösztönösen, de e kötődés jegyében éljük az életünket, vessen bárhová is a sors. Hiszen szélfútta
madártollként élhetjük csak életünket, örökös hiánnyal, örök keresőn, s ami a legfájóbb, örök
idegenként, magányosan, ha nem vetünk számot azzal a hagyománnyal, azzal a lelki-szellemi

örökséggel és útravalóval, amelyet a nemzethez, amelyet e nemzethez tartozásunk,
rendeltetettségünk jelent.
Miért tartom fontosnak ezt megfogalmazni, ilyen hangsúlyosan? Nos, azért, mert a skypenagyszülők és szülők idejét éljük. Azt, a kommunista rezsim évtizedei alatt hőn várt időszakot,
amikor, úgymond, légiesednek a határok, amikor bárki szabadon élhet, dolgozhat szerte és
bárhol a világon. Kárpátaljai, délvidéki honfitársaink, tudom, még ma sem élvezhetik ezeket az
előnyöket (sőt, a kárpátaljaiak az életveszély érzését is kényszerűen megtapasztalják
napjainkban), a globalizáció átkos, zűrzavaros, értékpusztító következményeit viszont – velünk
együtt – annál inkább!
Hiszem és vallom, hogy az ilyen zaklatott, értékvesztett, válságoktól szabdalt, és az egyéni
boldogságnak, az egyén boldogulásának mindenhatóságát hirdető világban a tudatosítás
létfontosságú! Létfontosságú annak felismerése, hogy igenis, létezik egy közösség,
pontosabban, csakis és kizárólag egyetlen közösség létezik, amelynek tagjai – születésünk
révén - vagyunk, amellyel összetartozásunk rejtélyes, titokzatos módon olykor, de mégis
eltéphetetlen, még akkor is, ha messzire, akár az elcsatolt nemzetrészektől is messzebbre, akár
diaszpórába vetett a sors. Tudatosítani kell azt, hogy a földrajzi távolságnál sokkal fontosabb,
pontosabban az azt egyedül lebírni képes erő éppen a nemzeti kultúra, a magyar kultúrába
kapaszkodás lehetősége. Erkölcsi kényszer? Én inkább úgy mondanám: életünk legszebb,
legfontosabb ajándéka. A minden embert szürke masszává összemosni akaró világtendenciával,
annak szélviharával szemben a legfontosabb cövek és tartópillér, a szív, a lélek tápláléka,
amely nélkül élni lehet, de boldogságra, tartós boldogságra lelni, hitem szerint, nem nagyon.
Föltett szándékom volt, hogy kerülöm majd e beszédben a nagy szavakat, azt a pátoszt,
amelynek gyakori hamisságára a mai fiatalok – okkal és joggal – oly nagyon érzékenyek, és oly
elutasítók velük szemben. Igazuk van. Ők már sokkal inkább értelemmel és a világ
tágasságának megélésével közelítenek a nemzethez tartozás, a gyökerek, a hagyományok, a
nemzeti kultúra éltetésének és megélésének kérdéséhez. Mégis azt mondom, azt kell
mondanom, kizárt, hogy a piros-fehér-zöld színek látványa, bármely magyar vonatkozású siker
híre, múltunk bármely alakjának említése ne dobogtatná meg az ő szívüket, ne érintené meg az
ő lelküket is!
Nem baj, ha nem könnyes meghatottsággal reagálnak, elegendő, ha igazi lélekzuhanyként,
örömforrásként élik meg a kultúránkkal, múltunkkal, hagyományainkkal, a gyökereinkkel, a
közös gyökereinkkel való találkozást! Elég, ha jóleső érzés fogja el őket, amikor ”itt is járt hált - megszállt Petőfi Sándor” típusú emléktáblával találkoznak szerte a Kárpát-hazában; ha
örömmel veszik számba, kiket ábrázol Nagyváradon a költők, írók asztaltársaságának
szoborkompozíciója, nem messze a rá felszálló pávát is megidéző vármegyeházától; ha a
ráismerés örömével ülnek bele Kassán a széken üldögélő Márai Sándor szoborral szembeni üres
székbe; ha felrémlik előttük Óbecsén, Than Mór templomi freskójának szemügyre vételekor az
is, hogyan küldte a festő fivérét, a tizenéves Károlyt áldással csatába 1848-ban a honért fiait is
feláldozni kész édesanyjuk; ha Szabadka szépséges szecessziós épületei Kosztolányi versek
levegőjét is hordozzák számukra; ha Pozsonyról a szent korona és Árpád vezér egyaránt
eszükbe jut; ha Huszt düledékei közt járván a Himnusz sorai is feldübörögnek bennük. Kell,
létezik ennél erősebb kötelék? Aligha…
És aki ezt átéli, az a szívével, a lelkével érzi át, és nem egyszerűen megérti azt is, amit Trianon
kapcsán így fogalmazott Márai Sándor:

„millió és millió ember, akik arra ébredtek egy reggel, hogy elvesztették a legbecsesebbet,
amit az élet adott nekik: a hazájukat, azt a titkos, édes családiasságot és házirendet, ami a
haza!”
Nekünk, magyaroknak, éljünk bárhol a világon, ezt a titkos, édes családiasságot és házirendet,
összetartozásélményt 99 éve immáron a sors és a körülmények kegyetlen összjátéka folytán
legelsőbben is a kultúránk jelenti, ezért is fontos megszívlelnünk az ugyancsak Máraitól való
figyelmeztetést, amely szülőföldhöz való jogra, és a kultúránkhoz való ragaszkodásra egyaránt
vonatkozik: „Sokkal nehezebb megőrizni valamit, mint szerezni vagy elpusztítani.”
Ez a feladat, a megőrzés feladata pedig a rombolás, az eltulajdonlás szándékával közeledőkkel
szemben mai fiataljainkra vár, ahogyan a mi dolgunk a továbbadás, apáról fiúra szállón
egyszerre az értelem és az érzelmek nyelvén. Ez a 97 alkotó, aki a Kárpát-haza számos
szögletéből – idén a Felvidékről és a Délvidékről a legszámosabban - és persze, a többiek, az
elmúlt 22 év sok-sok ifjú pályázatírója, már pontosan tudja és érzi ezt, és teszi a dolgát lelkesen,
rendíthetetlenül.
Tehát az éltető kovász már megvan, létezik - Istennek hála, s persze, hála számos olyan civil
szervezetnek is, amely, miként a Palóc Társaság, a szülőföldhöz, a hazához, a nemzethez való
kötés és kötődés, ragaszkodás és értékválasztás, a személyes kapcsolat és kapocs fontosságára
irányítja figyelmet fáradhatatlanul.
Őrzik, ápolják és továbbadják a lángot.
És ez az a pillanat, amikor a hála és tisztelet szavával kell méltatnunk azoknak a
pedagógusoknak a munkáját, akik nélkül nem születhetnének évről évre ilyen értékes, fontos
pályaművek, sőt, tán meg sem születnének gyermekeink fejében e gondolatok! És a hála és
tisztelet szavával kell fordulnunk az ezeket a gyermekeket minden megpróbáltatás árán is
magyarnak, magyarként felnevelő, útjára bocsájtó családokhoz is, a mi nagy, közös magyar
családunk parányi, ám létfontosságú alkotóelemeihez. Hiszen ez az alkotóközösség
múlhatatlanul fontos ahhoz, hogy mind többen érezzék úgy magukat magyar mivoltukban,
ahogyan a lassan, éppen a Palóc Társaság révén is újra felfedezett, izzó honszeretettől fűtött
pedagógus és költő, Sajó Sándor fogalmazott:
„De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség.
Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!”

A mai találkozó számomra ezért nem csupán, sőt, talán nem is elsősorban a magyar kultúrának
nyilvánvalóan fontos ünnepe, hanem összetartozásunknak bensőséges megünneplése. Erőt adó,
léleképítő, hitet szilárdító örömforrás az előttünk álló napi küzdelmekhez, fárasztó és munkás
hétköznapokhoz is. Szívből kívánom, hogy Önök is így érezzék, s ezzel az erővel térjenek haza!
És azzal a szeretettel, amelyet itt és most egymás iránt, és szülőföldünk, hazánk, népünk iránt
érzünk. A szeretet mindig épít: embert, közösséget, hazát – jelent és jövőt! Mert van és lesz

közös, örömteli jövőnk, ebben bizonyos vagyok! Ha vagyunk, és vagyunk – akkor hát legyünk
is! Ki-ki a maga helyén, a maga feladatával.
Illetve most még egy darabig élvezzük tovább az együttlét örömét!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Csűrös Csilla

