
 
 

November 23-án, pénteken / Friday – Grand Ballroom, 6. em. / 6th floor;      
Este 7:00 órakor – 7:00 PM 

 

IRODALMI ÉS 
MŰVÉSZEST 

„Megrendítő, Lélekemelő: Wass Albert Est” 
─ Erdély, szép hazánk ─  

----------------------------------- 

Kérjük, hogy jelenlétükkel támogassák kiváló művészeinket. 

 
Műsorvezető:  Bugnyár Zoltán 

 

 

Peller Ildikó – „Erdélyi Szimfónia; A látó ember. 
Wass Albert műveiből, erdélyi fényképvetítéssel,  

Wass Albert életét ismerteti,  
Mécs Éva „Üzenet haza”, Lendvay Gabriella „Székely fohász”,  

 és Peller Miklós (zongora kiséret) közreműködésével 

Iózsa Erika, szavalóművész, Kolozsvárról 
Wass Albert verseiből előad: 

„Hontalan hitvallása”; 
„Láthatatlan lobogó” 

Lendvay Gabriella, szoprán 

(erdélyi dalcsokor) 
„Tudok egy dalt fájót, édeset – Maros Vize folyik csendesen” 

„Testamentom – Szeretnék néha visszajönni még” (Buday Dénes) 

Wass de Czege Huba 
“Memories of my Father, Albert Wass de Czege” 

Péterffy Gyöngyi, költő, előadóművész 
Wass Albert emlékére: „Élsz, és élsz tovább” (saját költemény) 

Lendvay Gabriella, szoprán 

„Fenyő, fenyő, árva magyar fenyő”;      „Ott ahol zúg az a négy folyó” 
 

Szedenits Jenő, előadóművész 
 szavalóművész, költő, író, irodalmár 

„Székely fájdalom” 
(saját kötleményét mély érzéssel adja elő) 

Abelovszky Eliz, költő, író, irodalmár 
„Erdély elűzött prófétája: Wass Albertnek” 

(saját költemény) 

 

Király Ilona, költő, Kanadából 
„Szérű tűz ” 

(saját költemény) 

Az Antalóczy Trió, Kanadából 
Antalóczy Scarlett, szüleivel Antalóczy Imre, tenor, Antalóczy Éva, 

mezzoszoprán 
Erdélyi és különböző zenemű számok: 

Liszt: „Ünnepi dal”,  
„Krasznahorka büszke vára”, 

„Volt ez rosszabbul is”, 
Antalóczy Éva – „Halkan sír  a Gyászének”,  

Saját zeneművek - Antalóczy Scarlett. 

Amriskó Éva, előadóművész, Szerencsről 
(Erdélyi verscsokor) 

Mécs Éva, előadóművész 
költő, író, irodalmár 

„Kedvenc verseimből” 

Lendvay Gabriella, szoprán 

„Estharang – Ez a föld az enyém”, Zongora kiséret:  Peller Miklós 
„Ave Mária” – Sass Szilvia operaénekes „Nézz körül”  c. lemezéből 

Székely himnusz:  Lendvay Gabriella 
Zongora kiséret:  Peller Miklós 

 

Music and poetry –  
the most beautiful language! 
All are invited and welcome!  

Please, come with your family and friends!   

Előtte és utána ismerkedő est – koktélparti. A rendezés költségeihez való hozzájárulásként személyenként 6.00 dollárt kérünk. 
Kiskorúak és egyetemi hallgatók az esten díjmentesen vehetnek részt.   Donation: $6.00 at the door or pre-ordered; children & students, 

no charge. Cocktail party before and after program (cash bar).   (A műsor változhat! - Program subject to change!) 



 

SZÉKELY HIMNUSZ  (Transylvanian Hungarian Anthem) 
szövegét Csanády György írta 1921-ben 

 

Ki tudja merre, merre visz a végzet  
Göröngyös úton, sötét éjjelen.  
Segítsd még egyszer győzelemre néped,  
Csaba király a csillag ösvényen.  

Maroknyi székely porlik, mint a szikla  
Népek harcától zajló tengeren.  
Fejünk az ár ezerszer elborítja,  
Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem!  

ÉNEKELT, HOSSZÚ VÁLTOZAT:  
zenéjét Mihalik Kálmán szerezte  

Ki tudja merre, merre visz a végzet  
Göröngyös úton, sötét éjjelen.  
Segítsd még egyszer győzelemre néped,  
Csaba királyfi csillag ösvényen!  

Maroknyi székely porlik, mint a szikla  
Népek harcának zajló tengerén.  
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,  
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!  

Ameddig élünk, magyar ajkú népek,  
Megtörni lelkünk nem lehet soha,  
Szülessünk bárhol, Földünk bármely pontján,  
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha!  

 

Keserves múltunk - évezredes balsors,  
Tatár, török dúlt, a labanc rabigált.  
Jussunk e honban, magyar-székelyföldön  
Szabad hazában éljünk boldogan!  

Ki tudja innen merre visz a végzet  
Országhatáron, óceánon át.  
Jöjj hát királyunk itt vár a te néped,  
Székely nemzeted, Kárpát-bérceken.  

Maroknyi székely porlik, mint a szikla  
Háborgó szélben, zúgó tengeren,  
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,  
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!  

Édes Szűz Anyánk könyörögve kérünk,  
Mentsd meg e népet, vérző nemzetet,  
Jussunk e honban, magyar-székelyföldön  
Szabad hazában éljünk boldogan.  

Maroknyi székely porlik, mint a szikla,  
Haláligában meggyötörten él,  
Szemünk a korbács százszor eltalálja,  
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!     

 


