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Tisztelt Polgármester Úr!
Ügyfelem a Czegei Wass Foundation Inc. (1602 Woodford Ave., Ft. Myers Florida 33901 USA)
( továbbiakban: Alapítvány) Wass Endre Úr megbízásából az alábbiakat hozom a szíves
tudomására.
Az Alapítvány informális úton értesült arról, hogy az Ön vezetése alatt álló Budapest, XVII.
kerületben 2008. október 27. napján Wass Albert szobrot avatnak, ahol Magyarországon a Wass
Albert műveit kiadó Kráter Műhely Egyesület ( továbbiakban: Kráter) képviselője Turcsány Péter
Úr fogja Wass Albert írót méltatni.
Wass Albert író 1997. évben szerződést kötött az Alapítvánnyal, melyben a műveinek teljes jogát,
jogosultságát és érdekeltségét valamint a rájuk vonatkozó szerzői és kiadói jogokat kizárólagosan
az Alapítványra ruházta át.
Egyebekben az Alapítvány alapítói a néhai Wass Albert író fiai, Wass Endre, Géza, Huba,Vid és
Miklós Urak.
Erre tekintettel az Alapítvány Wass Albert jogutódja.
Az Alapítvány pedig a ráruházott jogokkal élve egyben köteles a néhai Wass Albert végakaratának
megfelelően azokat a célokat (Erdélyben árvaházak, iskolák létrehozása támogatása stb.)
megvalósítani, melyeket az író meghagyott.
Az Alapítványnak sajnálatos módon hosszú évek óta „egyetlen fillér” jogdíjat nem fizet a kiadott
Wass Albert művek után sem a Kráter, sem pedig az a Szász Lóránt, akitől a Kráter kiadói jogai
származtak.
Ezek az elmaradt jogdíjak jelenleg már több tíz millió forintot jelentenek, ami egyben hátráltatja
Wass Albert író fentiekben említett végakaratának maradéktalan teljesítését.
Ennek a jogtalan helyzetnek a megszüntetése érdekében az Alapítvány pert indított mind Szász
Lóránttal, mind pedig a Kráter Műhellyel szemben.
A perek egy része mind Amerikában mind pedig Magyarországon az Alapítvány javára
eredménnyel zárultak.
A meg nem fizetett jogdíjak iránt pedig a Kráterrel szemben is jelenleg a Pest Megyei Bíróság előtt
per van folyamatban.
Ilyen előzmények után az Alapítvány rendkívül sérelmesnek és méltatlannak tartja, hogy Turcsány
Péter Úr tartson ünnepi beszédet Wass Albert szobrának avatásán.
Annál is inkább mivel a Kráternek jelenleg már nincs felhatalmazása Magyarországon a művek
kiadására, mivel azt a szerződést amelyből a Kráter Műhely kiadói joga származott, már 2001.
évben az Alapítvány felmondta.

Wass Albert családja szívesen eleget tenne a szobor avatásán történő részvételnek illetve egy
esetleges egyéb irányú további felkérésnek, azonban az idő rövidsége miatt ez már nem
megoldható, hiszen Wass Endre Úr kivételével, valamennyien az Amerikai Egyesült Államokban
élnek.
Wass Endre Úr, bár Európában él és kiválóan beszél magyarul, és gyakran utazik Budapestre, de a
rendkívül sok elfoglaltsága miatt szintén nem tudna eleget tenni egy esetleges meghívásuknak az
idő rövidségére tekintettel, amit ezúton is nagyon sajnál.
Amennyiben azonban a T. Polgármester Úr figyelembe veszi a Wass család és az Alapítvány
fentiekben bejelentett észrevételeit és kérését, úgy a szobor avatásán a képviseletükben is
megtartandó ünnepi beszédre szívesen javasolják a Magyarországi Czegei Wass Alapítvány( 1112
Budapest Brassói u.6/a.) elnökét Simon József Urat és az Erdélyi Alapítvány képviselőjét Bartha
József Urat akivel a kapcsolatot az alábbi címeken tudják felvenni:
CZEGEI WASS ALAPÌTVÀNY
1112 Budapest, Brassói út 6/A
Simó József, elnök, telefon: 319 35 40
CZEGEI WASS ALAPÌTVÀNY
547037 Lunca Muresului 55, com. Alunis jud. Mures
Románia
Bartha József, elnök
Tel: 00 40 265 553389
Mobil: 0040 744958066
e-mail: tulipanarvahaz@yahoo.com
Ezúton is szeretné Ügyfelem Önnek és az Önkormányzatnak végezetül és nem utolsó sorban a
kerületük lakóinak kifejezni őszinte köszönetét Wass Albert emlékének ápolása, tiszteletben tartása
miatt.
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