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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Képekben a 
Csodálatos Marossszék

Fényképkiállítás formájában mu-
tatták be a hétvégén a Csodálatos 

Marosszéket és a pályázat legjobbnak 
tartott harmincegy alkotását. Követ-
kező lépésként egy kisebb katalógust 
is kiadnak az elbíráló szakemberek 
által legjobbnak vélt munkákból. 
A fő cél a régió épített örökségének, 
természeti szépségeinek, az itt élők 
jellegzetes hagyományainak és val-
lási szokásainak bemutatása. A szer-
vezők turistacsalogatónak is szánták 
a nyáron meghirdetett pályázatot, 
ugyanis a legjobb képeket nemcsak 
egy hónapon keresztül, december 
8-ig lehet majd megtekinteni hétfői 
és pénteki délutánokon, hanem 
felkerülnek a Studium–Prospero 
Alapítvány honlapjára is. A studiu-
mosok egyformán kíváncsiak voltak 
a megye útikalauzaiból ismert látvá-
nyosságokra, de azokra a helyekre 
és eseményekre is, amelyekről eddig 
kevés kép készült, azonban minden-
képpen ajánlhatók a Székelyföldre 
látogatóknak. A Marosszéket és 
Maros megyét népszerűsítő projektbe 
közel száz alkotó mintegy 427 mun-
kával nevezett. Báthori Zsigmond 
EFIAP-díjas fotóművész, a zsűri tag-
jaként örömének adott hangot, hogy 
egy civil szervezet felhívására ilyen 
sokan jelentkeztek, illetve mozdultak 
ki a komfortzónájukból, és számos, a 
szakma által levadászottnak nevezett 
fotó készítésére vállalkoztak. Vass 
Levente orvos politikus, alapítványi 
ügyvezető elnök kezdeményezését 
is dicséretesnek tartja, hisz, mint 
mondta, manapság rendkívül felér-
tékelődnek a kinyomtatott fotográfi -
ák. „A számítógép képernyőjén az 
alkotás csak egy digitális fotó marad, 
amely elveszíti értékét. Gondoljunk 
csak bele, két-három másodpercig 
van előttünk, aztán kattintunk is a 
következőre. A kinyomtatott képe-
ket bármikor fel lehet lapozni, de a 
gép merevlemezéről, meghibásodás 
esetén, akár el is tűnhetnek” – vont 
párhuzamot a fotográfi a való és a 
virtuális világa között a számos hazai 
és nemzetközi díj birtokosa. A projekt 
kezdeményezője, Vass Levente beis-
merte, hogy a politikusok szeretik, 
ha őket fotózzák, de ő annak örül, 
hogy a Studium felhívására ilyen 
nagyszámú pályázó látott fantázi-
át Marosszék szebbik oldalának a 
feltárásában.

A háromtagú zsűri, sorrendben, 
Schlett Olivér radnóti, Katona Flórián 
ludasi és Cseh Ilona székesi képét ta-
lálta a legjobbnak, Bágy Levente ózdi 
alkotását különdíjba részesítette, míg 
Zolnai Sarolta mezőmadarasi fotója 
a Facebookon lebonyolított szavazás 
során közönségdíjas lett. (Sz. E.)

A MAROSVÉCSI KASTÉLY KAPUNYITÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÉK

Keményék öt kemény éve

Kavalkád a kastélyban. Sokan ellátogattak a hétvégén a marosvécsi ünnepre

Kisebb városnapokkal is felérő 
rendezvénysorozattal ünnepel-
ték Marosvácsen, hogy immár 
öt éve, hosszas és bonyodalmas 
jogi hercehurcát követően, 
a Kemény-örökösök birtokba 
vehették a kastélyt.

 » SZUCHER ERVIN

A marosvécsi Kemény-kastély 
hosszas és bonyodalmas jogi 
hercehurcát követő birtokba-

vételének ötödik évfordulóját ün-
nepelték szombaton az ódon épület 
falain kívül és belül. A reggeltől estig 
beosztott, tartalmas és minden kor-
osztálynak szóló, kisebb városna-
pokkal is felérő rendezvénysorozat 
sokakat megmozgatott. Ezúttal nem 
csak jobbára a marosvásárhelyi és 
szászrégeni magyarság látogatott ki 
Vécsre, hanem eljöttek a helybéliek 
és a környező falvak lakói is. Ezt igen-
csak értékelte „a ház ura”, Nagy Ke-
mény Géza, aki az elmúlt öt esztendő 
alatt kapott hideget is, meleget is a 
marosvécsiektől. Egyébként a kere-
kasztal-beszélgetésekből is kiderült, 
hogy akárcsak Erdély más részeiben, 
a Felső-Maros menti településen sem 
fogadta mindenki üdvrivalgással 
a kastély visszaszolgáltatását és a 
visszatérő nemeseket. Mára viszont 
változott a  hangulat, a kezdeti bizal-

matlanságot, netán ellenségeskedést 
a kölcsönös tisztelet és megbecsülés 
váltotta fel. Ma már szinte kivétel nél-
kül minden egyes marosvécsi lakos 
büszke a falu várkastélyára, amit a 
magáénak is érez, a gyermekek már 
kiskorukban, iskolai választott tan-
tárgyban megismerhetik a Keménye-
ket, ugyanakkor a visszatelepedett 
leszármazottak is egyre aktívabban 
próbálnak jelen lenni a falu életé-
ben – hangsúlyozta a sajtóklub egyik 
meghívottja, Gorbai Mária Melinda 
helyi önkormányzati képviselő.

Kérdésünkre, hogy miként érté-
keli a kapunyitástól eltelt fél évti-
zedet a számos nehézség ellenére, 
Nagy Kemény Géza eredményes öt 
esztendőnek vélte. Mint mondta, 
ez idő alatt több mint negyven si-
keres rendezvénynek adott helyet 
az a kastély, amelyben 1926 és 1944 
között nagyapja, a művészetpártoló 
Kemény János a helikonista írókat 
látta évente vendégül. A barátoknak, 
állandó támogatóknak folyamatosan 
sikerült javítgatni és csinosítgatni 
az épületen, csakhogy nagyon ne-
héz ennek a feladatnak eleget tenni 
úgy, hogy a minden négyzetméternyi 
kastély fenntartásához szükséges 
hektárnyi erdő visszaszolgáltatását 
a román állam folyamatosan szabo-
tálja. Ezért sem szereti a Magyaror-
szágról hazatelepedett örökös, ha őt 
bárónak nevezik, hisz, mint büszkén 
vállalja, a marosvécsi kastélyban ő 

sokkal inkább takarító, vízszerelő, 
asztalos, favágó vagy éppenséggel 
segédmunkás – ahogyan a helyzet 
megkívánja. Ennek ellenére biza-
kodó, és reméli, hogy az elkövetke-
zendő öt év is a gazdag kulturális 
életről fog szólni.

Egy biztos, a hétvégén művelődé-
si eseményekben nem volt hiány: az 
említett kerekasztal-beszélgetése-
ken és sajtóklubon kívül a látogatók 
többek közt zongorakoncertre tér-
hettek be, a helikonista költők mű-
veiből készült előadóestnek tapsol-
hattak, kiállításokat látogathattak, 
dokumentumfi lmet tekinthettek 
meg. Az udvarban és a kastélykert-
ben favágó versenyen csodálhatták 
meg a környék három fi atalemberé-
nek erejét és kézügyességét, lovas-
bemutatón vehettek részt, minőségi 
pálinkát kóstolhattak, a kisebbek 
pedig tollaslabdázhattak, vagy lóra 
ülhettek, Legendárium-rajzfi lme-
ket nézhettek, vagy társasjátékokat 
próbálhattak ki, arcfestésre vagy 
éppen rögtönzött fotóversenyre ne-
vezhettek be. Ugyanakkor idegenve-
zetéssel szinte egyórás kastélytúrá-
ra is lehetett vállalkozni – a pincétől 
a toronyig. Annak, aki nem fáradt 
bele az állandó jövés-menésbe, még 
az esti, szabadtéri rockkoncert is jól 
jött. A vénasszonyok nyarát vissza-
hozó szép idő már csak ráadásként 
szolgált, fokozta a történelmi és kul-
túrdömping által nyújtott élményt.

 »  A Magyaror-
szágról hazate-
lepedett örökös 
nem szereti, ha őt 
bárónak neve-
zik, hisz, mint 
büszkén vállalja, 
a marosvécsi kas-
télyban ő sokkal 
inkább takarító, 
vízszerelő, aszta-
los, favágó vagy 
éppenséggel 
segédmunkás – 
ahogyan a hely-
zet megkívánja.
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