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Wass Albert-nap
Bonyhádon

„Egymásra kell leljen végre egyszer mindenki,

aki jót akar” – e gondolat hatotta át a Wass Al-
bert-nap szervezõit, Bonyhád város lakóit, a segí-
tõket.

A látássérült Szabó László 2003-ban a
hangoskönyvtár segítségével megismerte az Em-

ber az országúton címû Wass Albert-regényt.
Ekkor határozta el, hogy elolvassa Wass Albert
összes mûvét, hogy mindent megtesz azért, hogy
a közel egy évszázadnyit élt író mûveit minél
többen megismerjék, s hogy létrejöjjön Bonyhá-
don a Wass Albert Törzsasztal. (A törzsasztal 2004
júniusában a Völgységi Könyvfesztiválon meg is
alakult.)

2004 tavaszán a kis társaság, Bonyhád város
vezetõsége, a Kármentõ Polgári Kör összefogott,
hogy Kolozsi Sándor Ausztráliában élõ erdélyi
szobrász Wass Albertet ábrázoló mûvét felállít-
sák a Völgység fõvárosában.

2004 augusztusában Hamburgból Bonyhádra
került a Czegei Wass Alapítvány ajándéka, a bronz
mellszobor. Döntés született arról, hogy az író
születésnapján egész napos program keretében
kerüljön sor a világon az elsõ köztéren látható
Wass Albert-szobor leleplezésére. Csernus Lõrinc

építész megtervezte a talapzatot, Bakó László

szobrászmûvész pedig megfaragta.
2005. január 8-án, Wass Albert születésnapján

Bonyhádon sokan ünneplõbe öltöztették  szívü-
ket, lelküket, és nagy-nagy szeretettel, egész na-
pos programmal várták az idelátogatókat. Jöttek
az ország különbözõ részeirõl, Soprontól Szege-
dig és határainkon túlról is az író hívei.

A nap a nemzetközinek mondható Wass Al-
bert vers- és prózamondó versennyel kezdõdött a
Solymár Imre Városi Könyvtárban. A verseny
résztvevõit Dinnyés József és Kovács Gábor dal-
tulajdonosok megzenésített versekkel köszöntöt-
ték. A zsûri elnöki szerepét Réti Árpád egri szín-
mûvész vállalta.

Ötvenegyen versenyeztek három kategóriában.
A legfiatalabb tíz, a legidõsebb 68 éves volt. A
verseny elsõ helyezettjei: az általános iskolás
korosztályban Horváth Dalma Õcsénybõl, a kö-
zépiskolások között Jónás Csaba Gútáról (Szlo-
vákia) és a felnõtt korosztályból dr. Hernádi László

Pécsrõl.

A délután három órakor kezdõdött szobor-
avatási ünnepségre közel kétezren jöttek el. A
nagyon szép és méltóságteljes avatás díszven-
dége volt Wass Miklós, és képviseltette magát
több határon túli szervezet is.

Beszédet tartott Potápi Árpád, Bonyhád
város polgármestere, aki köszönetet mondott
mindazoknak, akik szorgalmazták és segítették
a szobor felállítását. Andrásfalvy Bertalan ava-
tó beszédében, Wass Albert méltatása kapcsán
hangzott el a mondat: „A nagy író azért ír, mert
félti, szolgálni akarja a nemzetet.” A szobrot
megáldották a történelmi egyházak képviselõi.
A református egyház részérõl Bartha József

holtmarosi tiszteletes, aki a szobor talapzatánál
elhelyezte azt a földet, amelyet Kolozsvárról,
Válaszútról és Marosvécsrõl hozott, „hogy
gyökeret verhessenek az ottani gondolatok
Bonyhádon is”.

A szoboravató után a mûvelõdési ház színház-
termében került sor a gálamûsorra, ahol a vers- és
prózamondó verseny kategória-gyõztesei szaval-
tak, Dinnyés József pedig megzenésített Wass
Albert-verseket adott elõ.

A nap zárásaként Réti Árpád A bujdosó

imája  címû irodalmi mûsorát láthatta, hallhatta
a közönség.

„Egy összekuszált világ emberiségének
lelkiismerete vagyok.”


