A Czegei Wass Alapítvány sajtónyilatkozata
A Kráter Kiadó bírósági idézést kapott kézbe Astorban
2006 május 20-án a floridai Astorból barátok értesítették a Wass családot arról, hogy egy
magyar házaspár, Turcsány Péter és Szutor Ágnes két személy kíséretében a kisvárosban
megjelent. A hírforrás szerint Wass Albertről kutatnak, adalékot gyűjtenek könyvükhöz és
találkoznak az új tulajdonossal, aki az író házát megvette, ahol emléktáblát kívánnak elhelyezni.
Turcsány és társai barátságot kötnek a helyi közösség néhány tagjával, miután beszámolnak az
eredményekről, amelyeket az író könyvei kiadásában elértek és azt is hozzáteszik, hogy a Wass
család jóváhagyásával végzik missziójukat Astorban. Sajnos ez csak mese, mert Wass Albert
családja a Kráter Kiadótól nem kapott értesítést a tervekről.
Valójában Turcsány megszegte az író szerzői jogán alapuló könyvkiadási szerződését a családdal,
ezért számon kérhető jogilag ő is és a Kráter kiadó is.
Az emléktábla avatást 2006 május 23-án este 6-kor rendezik, ami túl közeli dátum ahhoz, hogy a
család ebben jogilag egyeztessen velük. Az író öt fia közül Czegei Wass Géza az egyetlen, aki
Floridában él: 385 km-re Astortól. Ő a Czegei Wass Alapítvány ügyvédjét megkeresi és
beadványt indítványoz a szerzői jog megsértése és szerződés megszegése miatt. Ez a
kezdeményezés hasznos lehet annak a pernek a támogatására, amely még nem jutott
nyugvópontra Magyarországon. A per onnan ered, hogy Wass Albert szerződést kötött Szász
Lóránttal 1989-ben, amelyben Szászt felhatalmazta könyvei kiadására. Szász két könyvet
kiadott 1991-ig, de anyagi csődre hivatkozva nem fizette a szerzői jog utáni járulékot. Ettől
kezdve, Wass Albert néhány más kiadóval szerződést írt alá, és mivel bízott mindenkiben, aki
könyvei kiadására jelentkezett nála, nem is gondolt arra, hogy Szásszal a szerződést
érvénytelenítse. Igaz, a leírt szerződés feltétele volt, hogy Szász a kiadott és eladott könyvek
után a jogdíj járulékot fizessen, de erre nem került sor. 1997 augusztusától Wass Albert író
szerzői jogának tulajdonosa a Czegei Wass Alapítvány lett. 2000-ben Zas [=Szász] üzleti
kapcsolatba lépett Turcsánnyal Wass Albert műveinek a kiadására, amelyet nagy siker
koronázott. Azonban soha sem fizették a szerzői jogdíjat.
Az ég küldte Turcsányt és kiadótársaságát, mert így most alkalom adódott a sérelem jogi
orvoslásának megtámogatására. Igaz, nem volt könnyű a rövid idő alatt a törvényes írást kiállítani
és azt hivatalos úton, bírósági személy közvetítésével kézbesíteni. Csodával határos módon
sikerült kedd délre mindent összehozni, és a Fort Myers-i bíróság futára megtette a 385 km-t,
hogy az Astor körzeti megbízottnak átadja a hivatalos okiratot.
A Wass család május 22-én késő este kapott e-mail meghívót Szutor Ágnestől, Turcsány
feleségétől a 23-i táblaavatásra este 6-ra, s előtte 5 órakor a könyvtárban találkozóra. Erre az
információra szükség volt, hogy a bírósági idézést ott kézbesíthessék. Erre 4:38–kor került sor a
könyvtár parkolójában, amikor Turcsány és társasága kiszállt a mikrobuszból közvetlenül a
kézbesítő személy autója mellett, aki ott várakozott. A bírósági kézbesítő odalépett és
megkérdezte, hogy ő valóban Turcsány Péter, majd az igenlő válaszra átadta a dokumentumot.
Ezzel a Czegei Wass Alapítványnak és Wass Albert fiainak lehetősége volt arra, hogy elindítsák a
hivatalos eljárást a rendezetlen ügyek tisztázására, mert ezzel Wass Albert író óhajának és
végakaratának tettek eleget."
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