
 
You are cordially invited to attend 
the 47th Hungarian Congress with 
your family and friends! 

 

  November 22-25, 2007, Crowne 
Plaza Cleveland City Centre Hotel 

 
  For questions or to receive a complete program and / or Magyar Ball invitation, contact: 
 

Magyar Társaság / Hungarian Association 
P.O. Box 771066, Cleveland, OH 44107  USA  
Kérdések / Congress questions, phone: (216) 521-7183 or 228-4089 
e-mail:  magyartarsasag@nadas.org 
http://www.hungarianassociation.com 

Crowne Plaza Cleveland City Centre 
777 St. Clair Ave NE, Cleveland, OH 44114 

Hotel room reservation phone: (216) 771-7600 or (800) 321-1090 
Mention “The Hungarian Congress” for reduced rates. 

 

 
 

A XLVII Magyar Kongresszus alkalmával  
ünnepeljük Wass Albert életét, műveit és szellemét 

A KONGRESSZUS EZ ÉVI TÉMÁJA:  

„WASSALBERT NYOMÁBAN ERDÉLYÉRT ÉS 
MAGYAR HAZÁNKÉRT” 

A Kongresszuz megnyitása:   
Penteken reggel 9:30 órakor, RITZ ROOM 

Dr. Nádas János, elnök; majd Wass Albert megemlékezés: Péterffy Gyöngyi 
(Bethlehem, PA): „Vezérlő csillag” (saját költemény); Üzenet Nt. Dr. Lukácsi 

Kádár Évától (Miami, FL), a Wass család munkatársától, Wass Albert hangjával: „Adjátok Vissza Hegyeimet”; 
Szedenits Jenő (Cleveland, OH): Wass Albert munkássága és irodalmi teljesítményei. 
 

Wass Albert (1908-1998) 
„Hontalan vagyok de vallom rendületlenül, hogy Ő az 
út s az élet és maradok ez úton, míg csak élek 
töretlen hittel ember és magyar.” (Hontalanság 
hitvallása) 
 

Talákozónkat megnyítjuk megemlékezéssel 
Wass Albert születésének 100 éves évfordulójának 
hajnalán. Hozzánk is szól búcsúzó szavaival 
melyeket, az ő szerkesztésében utolsó alkalommal 
megjelenő amerikai újságban jegyzett 1989-ben: „…a 
könyvek megmaradnak, s a nyomtatott betű szívós 
erejével továbbra is harcolnak Erdély nagyjaiért 

ahogy lehet. 
Szívem 
mélyéből 
köszönöm 
annak a 
maroknyi 
hűséges 
magyarnak 
az 
önfeláldozó 

kitartását, akik mindvégig mellettem maradtak és 
lehetővé tették, hogy legalább ennyit megtegyek. 
…Hadd búcsúzzam tőlük a Szentírás szavaival: 
«Ismertessétek az igazságot s az igazság 
szabadokká tészen!» 
 

Jöjjenek el tekintsék meg a Wass Albert 
eredeti könyveinek kiállitását, film ismertetőjét és 
hallgassák meg az Irodalmi és Művész esten 
elhangzó vers, vetíttet képes előadásokat és erdélyi 
dal csokrokat. Kérjük, hogy jelentkezzenek azok, akik 
már olvasták Wass Albert könyveit, és 
hozzászólásukat kivánják más érdelődőkkel 
megosztani. 

Wass Albert 
fia, Wass de Czege 
Huba is eljön 
közénk a 
kongresszusi napok 
folyamán, majd a 
Művészest alatt is 
megemlékezik 
drága Édesapjáról.
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