Professzori Klub rendezvény
Hernádvécse, Hotel Vécsecity, 2015. október 10.

Protokolláris események során általában megszokott, hogy a vendégek kellemesen
elbeszélgetnek régi és új információkat begyűjtve, miközben a társalgás szépen megterített
asztalok mellett kötetlen hangulatban folyik. Az, hogy eközben kimagaslóan értékes szellemi
táplálékhoz is jussanak a résztvevők, nem feltétlenül átlagosnak tekinthető. Az MKB Bank
Professzori Klubja többek között arról nevezetes, hogy találkozásai nem szűkölködnek ilyen
szellemi kulináriákban, sőt, egyik fontos célja, hogy irodalmi, művészeti és tudományos
élményhez juttassa tagjait, akiknek a hétköznapjait is egyébként az irodalom, a művészet
és/vagy a tudomány tölti ki. Ilyen esemény volt a legutóbbi, hernádvécsei kirándulás is.

Bár a helység neve alapján földrajzi ismereteink vezérelhetnek bennünket a Zemplén
északnyugati oldala felé, Vécséről legtöbbünk vajmi keveset tud. Maga Hernádvécse egy alig
több, mint 1000 főt számláló kis település közel a szlovák határhoz, a Cserehát tájegységben,
ahol valamikor az utak a legfontosabb kereskedelmi központ, Kassa felé vezettek. E tájon, és
legfőképp egyre északabbra sorjáznak valamikori uradalmi székhelyek, kastélyok, amelyek jó
része a közeli múlt történelme során funkciójukat vesztették, átalakították őket, vagy a fizikai
pusztulás lett a sorsuk. Hernádvécse egykori uradalma, XVIII. századi neobarokk kastélya
messze kiemelkedik a környezetéből. A napfényben ragyogó tetőzete, kitűnő állapotban levő
falai, szobor- és egyéb építészeti díszítései jelzik, hogy láthatóan a közelmúltban esett át egy
átfogó felújításon és azóta is értő gondoskodás övezi. Az új szárnyakkal is bővített
épületegyüttes zeg-zugaiban dr. Takács Tibor állatorvos, kandidátus, korábbi egyetemi oktató
olyan tulajdonosként vezet bennünket körbe, akit az épület múltjának tisztelete mellett az a
cél is vezérli, hogy - saját érthető gazdasági-turisztikai céljai mellett - a környéket kiemelje a
kulturális elszigeteltségből és munkát adjon a helyi lakosságnak. Büszkén említi, hogy a
roppant igényes felújításokat főként helyi roma munkásokra tudta bízni, akikkel - és kiváló
tervezőkkel karöltve - egy valóban rendkívüli komplexumot sikerült létrehozni. Átfogó
törekvéseinek egyik szimbóluma lehet az "Európa Fal", amelyen a környező európai városok
jelzik, Hernádvécse része Európának. Építészeti szempontból egészen kiemelkedő egy eredeti
gondolat megvalósítása: a hatalmas tetőtérnek egy miniatűr városkaként való beépítése
(Vécsecity), kis utcácskákkal, hotelszobákként funkcionáló, igazi tetővel, eresszel ellátott
házacskák ezen utcákra nyíló ablakaival, utcafordulókkal - és ami nem hiányozhat egy "city"ből, köztérrel. E köztér (még mindig a tetőtérben vagyunk!) nem más, mint egy színpad az
összes legkorszerűbb hangosítási és világítási berendezéssel. A látogató a nézőtérről
élvezhetett egy kiváló, Pilinszky Jánosra emlékező előadást. Először Tarján Tamás
irodalomtörténész szólt Pilinszky munkásságáról stílusában és tartalmában egyaránt igen
élvezetes előadásban, majd ennek szerves folytatásaként egy hangszeres-énekes Pilinszkyestnek lehettünk tanúi (közreműködtek: Alexa, Hrutka Róbert, Kalmus Felicián és Nagy
Dániel Viktor), akik a Pilinszky-verseket tartalmukhoz illően mértéktartóan megzenésítve
kellemes modorban adták elő, nagy sikerrel.

Máris indultunk tovább: úticél a közeli Vizsoly. Ez a látogatás is igazi csemegének bizonyult.
Miután a helyi (önmaga általi kiemelésben helyben lakó) fiatal lelkész röviden bemutatta
községét és a Károlyi Bibliáról nevezetessé vált református templomot, átadta a szót dr. Ötvös
Lászlónak, lelkésznek és költőnek, de legfőként bibliakutatónak. Az előadó senki által nem
gondolt 85 évét messze meghazudtolva roppant lelkesen és szakszerűen beszélt a Károlyi
Biblia létrejötte történetéről, különösen a korabeli szellemi viszonyokba beágyazva, kiemelve
az akkor teljesítmény maradandó jelentőségét. Különösen tanulságos volt megismernünk dr.
Ötvös László több évtizedes munkásságát, aminek eredményeként a kulturális értékmentés
kitűnő példájaként számos, a Károlyi Bibliát közvetlenül követő újabb magyar nyelvű
bibliafordítások faximile kiadásaira került sor.

Bár szívesen maradtunk volna még ezen ősi falak között, várt bennünket a következő, egyben
a henádvécsei látogatást lezáró újabb program. A kastély Felvidék termében Tarján Tamás
Bereményi Gézával beszélgetett életéről, munkásságáról. A közvetlen hangulatú társalgás
során Bereményi Géza beszélt egészen személyes családi történeteiről éppúgy, mint életműve
változatos műfajairól és további terveiről. A közönség számos kérdéssel fejezte ki
érdeklődését. A találkozót egy kvízverseny eredményhirdetése zárta: Kozma Kata
könyvajándékokat nyújtott át a nyerteseknek, akik azokat máris dedikáltatták a szerzővel,
Bereményi Gézával. Ne feledkezzünk el a főnyereményről sem: Páles Zsolt professzor és
felesége a Hotel Vécse City vendégei lehetnek egy éjszakára.

A bevezetőben protokoll találkozót említettem. Igen, valamilyen szempontból e kirándulás
mégiscsak az volt: előzékeny fogadás egyenruhába öltözött, kedves fogadó személyzettel már
a parkolótól kezdve, ízletes vendéglátás és barátságos beszélgetések régi és új ismerősökkel.
De a kulturális kínálat elmélyült gazdagsága és változatossága tematikájában és szereplői
tekintetében e "kötelező protokollt" messze meghaladta. Köszönet mindenkinek, aki ezért tett.
Hunyadi László

