Wass Albert Múzeum
Wass Albert múzeumot avattak pénteken a verőcei Lósi-völgyben. Az egyetlen Wass Albert múzeum megnyitójára Amerikából
érkeztek az író és költő eredeti hagyatékai, melyeket mostantól bárki megtekinthet. A kiállítóhelyet Bethlen Farkas, verőcei
polgármester önerőből, közel 5 millió forintból hozta létre,. A megnyitó ünnepséget megelőzően a 12 ország képviseletében
érkező huszárok bemutatóját tekinthették meg az egybegyűltek, majd Wass Miklós, Wass Albert fia köszönte meg a múzeum
létrehozását.
Wass Miklós
Családommal együtt nagyon köszönjük rokonunknak, Bethlen Farkas úrnak, hogy édesapám vágyát lehetővé tette, személyes
tárgyai itthon lehetnek Verőcén a múzeumban, a Wass Albert múzeumban. Köszönjük édesapám és családom nevében
Bethlen Farkasnak, Verőce polgármesterének, hogy a családunkat haza hozta és itthon lehetünk.
Az ítéletidő ellenére rengetegen érkeztek pénteken a Lósi-völgybe, hogy az elsők között tekinthessék meg Wass Albert
hagyatékát az újonnan nyílt múzeumban. A helyszínen Kondor Katalin köszöntötte a jelenlévőket, akik már másodszor
gyűlhettek össze Verőcén Wass Albertet ünnepelni, hiszen 2005-ben szobrot is avattak az író, költő emlékére. A pénteki
megnyitót hónapokig tartó tárgyalás előzte meg, mely Bethlen Farkas és Wass Albert fiai között zajlott. Ennek
eredményeképpen a Wass fivérek felajánlották édesapjuk személyes tárgyait, hogy Verőcén, így Magyarországon lehessenek
azok ismét otthon. Köszönetüket levélben fejezték ki, melyet Agárdi László olvasott fel az egybegyűlteknek. Ebben a Wass
fivérek leírták, hogy hálásak mindazoknak, akik a múzeum létrejöttét segítették, és kívánják, hogy még sokáig emlékezzenek
édesapjuk örökségére és fogadják meg az ő intelmeit. Bethlen Farkas a következő szavakkal köszöntötte az ünnepélyes
esemény résztvevőit.
Bethlen Farkas, polgármester, Verőce
Kérem, hogy ekként próbáljunk meg élni itt ebben a kicsi hazában, mindannyian tegyük meg azt az áldozatot, azt a munkát,
ami a mienk és meg fogjuk tapasztalni, hogy a jó Istenünk, a rendezőnk, aki nagyon szereti a magyar népet, az mellénk fog
állni és egy fantasztikus feltámadásnak leszünk részei
Wass Albert műveit Magyarországon csak a rendszerváltás után jelentették meg, előtte szinte ismeretlen volt munkássága
hazánkban. A költő és író 1952-től haláláig, 1998-ig Amerikában élt négy fiával. Felesége és Endre fia Németországban
maradtak. 15 évvel Wass Albert halála után most pedig megnyílhatott az egyetlen emlékmúzeum is, mely az eredeti
kéziratoknak, bútoroknak, ereklyéknek, székelyföldi kerámiáknak, zászlóknak és a csíki hegyeket idéző képeknek ad otthont.
Lőrincz Kálmán a Házat-Hazát Alapítvány alapítója az ünnepélyes megnyitón adta át a múzeumnak szánt Wass Alberthez
kötődő ereklyéit Wass Miklósnak és Bethlen Farkasnak. Ezt követően a verőcei Cantus Beátus kórus előadását hallgathatták
meg az egybegyűltek. Az eseményen felszólalt Harrach Péter országgyűlési képviselő is, aki Wass Albert személyiségét és
munkásságát nemzeti értéknek nevezte, amely egyfajta eligazítást jelenthet mindenki számára.
Harrach Péter, országgyűlési képviselő
Ezen dolgozunk itt mi mindnyájan, hogy a magunk kis világában helyükre kerüljenek a dolgok. Ezért dolgozunk ma itt
Magyarországon, hogy egy olyan világot teremtsünk, amelyben a rend és a normák érvényesülnek. Ahol erősek a
közösségek, és ezek a közösségek építik, nemcsak a helyi, de a nemzet egészének a közösségét is.
Ezt követően Wass Albert műveiből hallhattak részleteket az egybegyűltek. A kiállítóhely puritán egyszerűsége egyébként
Wass Albert korábbi lakhelyeit és a természethez való különös kötődését idézi. A megnyitó ünnepséget este az Ismerős Arcok
zenekar koncertje zárta, melyen megzenésített Wass Albert műveket interpretáltak. Az újonnan nyílt verőcei emlékmúzeum
egész nyáron látogatható lesz mindenki számára.
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