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Akinek 100. születésnapját ünnepeljük, és még mindig veszteségként éljük
meg, hogy 10 éve az öröklét végtelenségébe lépett, Isten nagy ajándéka volt a
Czegei Wass család számára és nekünk, a lelki családnak, a magyar nemzetnek
Wass Albert író.
Ha írásait két szóban foglalhatnám össze, ezt mondanám: mérhetetlenül
szép és mélységesen szomorú, mert a magyar álmokról és a magyar valóságról
szólnak. Ő a nagy hegyek, rengeteg erdők szerelmese vadászként járta őket, de
igazi zsákmánya a költői élmény lett, melyet erőteljes erdélyi zamatú nyelven adott
vissza. Wass Albert megteremtett az amerikai magyarság számára egy gyönyörű,
klasszikus szépirodalmat, melyet csodálunk, ízlelünk – életre szóló élményekkel.
A kényszerű emigráció hozta számára a sikert, s ebben meg kell emlékezni, hogy
Bajor földön és Hamburgban felesége, gyermekei anyja Éva állt mellette saját
tálentumaival, itt Amerikában Elizabeth Florence Fay McClain támogatta, hogy
íróként kibontakozzon, akinek lánya és unokája itt vannak: dr Anne Atzél Sanborn,
Suzi Osborn, és Beatrice Atzél. Az író fiai sok örömet és büszkeséget adtak neki
élete végéig, kik közül négyet itt üdvözölhetünk.
Az író azt az örökséget hagyta ránk, akinek a mikes kelemeni sors jutott osztályrészül, hogy maradjunk meg a hűség bilincsében szabadnak, Isten gyermekeként
népünk, nemzetünk szolgálatában, ahogy ő tette: haláláig hitvalló, hazanéző erdélyi
magyar író maradt.
Siker, kudarc, fény és árnyék kísérte. Hosszú vándorlás után hazaért.
Erdély szívében, a Mezőségben, Marosvécs vén tölgyeinek árnyékában síremléke
kegyhely, ahova tisztelői tízezrei zarándokolnak, hogy emléke előtt fejet hajtsanak.
S akinek műveit közel öt évtizedig tiltották otthon, s a kozmopolita és
liberális erők mindent elkövetnek otthon és Romániában, hogy megakadályozzák
az író méltó elismerését az irodalmi kánonban – mégis a legnépszerűbb,
olvasottabb magyar író. A 90-es évek eleje óta reneszánszát éli. Valóságos
kultusza alakult ki otthon és Erdélyben egyaránt. Egy felmérés szerint a biblia után
Wass Albert műveit olvassák legtöbbet, legnagyobb magyar írónkkal, Jókai Mórral
vetekedik népszerűsége. Közel 50 könyve jelent meg, könyvesboltokban és
könyvtárakban ott találjuk műveit. Sikere vitathatatlan: gondolatait idézik, műveiből
felolvasó-és versmondó versenyeket, pályázatokat, esszéket, disszertációkat írnak
életművéről, színpadra viszik és film készül műveiből. Emlékére szobrokat
emelnek, már 20 szobor van magyar városokban, nevét viselik emlékparkok,
kultúrházak.

Nekem az a kiváltság jutott, hogy az író fiaival és a Czegei Wass Alapítvány
Kárpát-medencei képviselőivel, könyvkiadókkal azon munkálkodunk, hogy teljes
életművét feltárjuk. Aki Wass Albertet olvas, az jobb magyar lesz, és ezzel együtt
jobb ember is! Megköszönöm a dél-floridai magyar közösségeknek, hogy osztoznak
a tiszteletadásban, s őrzik azt az örökséget, amelyet ránk hagyott, azt a
csodavilágot, melyből egy jobb magyar jövendő fakad. Ne hagyd elveszni Erdélyt
Istenünk. Legyen áldott Wass Albert emléke.
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