
Helikon–Kemény János Alapítványt
2000-ben jegyeztette be életre hívója:
Kemény János legkisebb gyermeke, Ke-

mény Miklós. Az alapszabályzat az alábbi célki-
tûzéseket rögzítette:

A két világháború között mûködõ marosvé-
csi Helikon közösséghez tartozó írók kulturális
örökségének megõrzése és népszerûsítése. 2)
Emlékpark létesítése Marosvécsen a helikoni
közösség tagjainak emlékére. 3) Egy Kemény Já-
nos emlékház létesítése, az író személyi tárgya-
inak, bútorainak, fényképeinek és más doku-
mentumok összegyûjtése. 4) Egy könyvtár léte-
sítése, amelyben összegyûjtjük az írók mûveit,
akik tagjai voltak a Helikonnak, valamint más
okiratok, kritikák és más megjelent sajtótermé-
kek. 5) A jeles napok, szimpóziumok, kiállítá-
sok, irodalmi elõadások megszervezése. 6) A ré-
gi Helikon-napok folytatásaként írótalálkozók
szervezése, jeles közéleti személyiségekkel, al-
kotó táborok létesítése a fiatal tehetségeknek. 7)
Kiállítások szervezése új könyvekbõl, régi kiad-
ványok, korabeli fényképfelvételekbõl és mûal-
kotásokból.

Fontos leszögezni, hogy az alapítvány nem
foglalkozik a Kemény-örökség vagyoni részével,
az idõközben visszaszármaztatott kastéllyal
vagy más vagyontárgyakkal. Ezek kizárólag Ke-
mény János örököseinek gondjába tartoznak.

Az alapítót a kezdeti idõszakban olyan kivá-
ló személyiségek támogatták, mint Sutõ András
(egy ideig a kuratórium tiszteletbeli elnöke is 2018/10
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volt), Marosi Ildikó, Nagy Miklós Kund, Mészáros József. Sokat köszönhet az
alapítvány néhai Adamovits Sándor munkálkodásának, aki kezdetben a kurató-
rium titkáraként, majd elnökeként lényegében kialakította mûködésének szerke-
zetét. Eddig négy kiadvány látott napvilágot a HKJA égisze alatt: A Mecénás
(2002), Adamovits Sándor: A vécsi vár vendégei (2005), ugyanõ: Helikoni nagy-
asszonyok (2009) és a Pomogáts Béla gondozta Marosvécs 1926–1944 címû do-
kumentumgyûjtemény (2016).

Adamovits hívta létre az alapítvány éves programjának oszlopát, a Helikoni
Leszármazottak Találkozóját, melyre nyáron kerül. 2012-ig egynapos rendez-
vény volt, azt követõen kétnapossá lett, gazdagodott programmal, 2015-tõl kez-
dõdõen július utolsó hétvégéjére került, addig az augusztus hónap utolsó szom-
batján (péntek-szombatján) tartottuk. A találkozó eredeti célja az volt, hogy az
51 helikoni író leszármazottait évenként egy alkalommal hívja egybe, és velük
irodalmi mûsorral, kiállításokkal ünnepélyesen megemlékezzenek egy-két al-
kotóról, és felelevenítsék a helikoni szellemként emlegetett közös örökséget. A
gondolat kiötlõi bizonyára megérezték azt, hogy igen tekintélyes szellemi po-
tenciál gyûlhet össze Marosvécsen a Helikon nevében, hiszen a leszármazottak
között mûvelõdési, társadalmi életünk több jelentõs képviselõje is megtalálha-
tó, s bár alig-alig van közöttük szépíró, de minden bizonnyal részvételükkel ér-
dekes és fontos eszmecserékké válhatnának ezek a rendezvények. Úgy vélem,
hogy ez a szándék(unk) nem valósult meg, ezek a találkozók változó színvona-
lon, de csak a megemlékezést szolgálják, ritkán tudtunk eljutni oda, hogy idõ-
szerû kérdésekrõl szót váltsunk ezeken a találkozókon. A mûsorokat igyekez-
tünk kiszélesíteni oly módon, hogy a szépirodalom mellett szót kaphasson a
film, a kiállítás, a zene is. Idén lemezbemutatót is tartottunk, Kilyén Ilka szín-
mûvésznõ bemutatta – Molnár Tünde orgonamûvésznõ társaságában – Isten ke-
zében címû lemezét.

Hosszú várakozás után örömünkre 2015-tõl már a tulajdonosok által végre
birtokba vett kastélyban tarthattuk nemcsak a koszorúzást a parkban, de az
egész találkozót.

Ezek mellett az évente egy alkalommal megrendezett találkozók mellett úgy-
nevezett Helikoni estek keretében tisztelegtünk jó néhány alkotó emléke elõtt,
felelevenítettük az ünnepelt életmûvének néhány fontos vonását. Ezekre válto-
zó számban került sor évente 1-4 alkalommal. A helikoni írók sorából megem-
lítjük a következõket: Kacsó Sándor, Kiss Jenõ, Szentimrei Jenõ, Tamási Áron,
Sipos Domokos, Molter Károly, Olosz Lajos, Ligeti Ernõ, Karácsony Benõ. Nem
hagyhatom szó nélkül, hogy Tompa László halálának 50. évfordulóján egyedül
alapítványunk tisztelgett a költõ városában, hála Cseke Péter fáradozásainak…
Talán annyit még el kell mondanunk, hogy a Helikoni Leszármazottak Találko-
zójának színhelye kötelezõen Marosvécs, de a Helikoni esteket már több hely-
ségben rendeztük meg, így Marosvásárhely mellett Kolozsvárra, Nagyenyedre,
Székelyudvarhelyre, Kézdivásárhelyre, Csíkszeredába, Dicsõszentmártonba is
elvittük mûsorainkat.

Elkezdtük már az alapszabályzat másik céljának kivitelezését, beindítottuk a
gyûjtést a kastélykönyvtár megalapozására, szépen gyûlnek a könyvek, melyek
a helikoni írók és tágabban a százéves erdélyi magyar irodalom mûveinek gyûj-
tõhelye kíván lenni.

Fontosnak tartom, hogy évekkel ezelõtt több ízben is rendezett az alapítvány
szavalóversenyeket a középiskolásoknak.64
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Mint a hazai civilszervezetek legnagyobb része, alapítványunk is igen sze-
rény anyagi eszközökkel gazdálkodik, a „pályázatfüggõk” sorába tartozik, álta-
lában egy-egy rendezvényre kapogat szerény összegeket (eddig a Bethlen Gábor
Alap, a Communitas Alapítvány és a Maros megyei Tanács támogatott 1000 és
4000 lej, illetve ennek megfelelõ forint) összegekkel, ami a rendezvény legfon-
tosabb költségeinek fedezésére elég is lehetett, de mûködési költségekre, az ala-
pítvány kuratóriumi tagjainak honorálására nem is gondolhattunk, így elmond-
hatjuk, hogy munkánkat a legteljesebb önkéntesség jellemzi. Tegyem még hoz-
zá, hogy részesülünk idõnként magántámogatásokban is, ami igen becses szá-
munkra, de nagyobb lélegzetû beruházásra vagy tervezgetésre semmiképpen
sem elégséges.
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