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55. Magyar Kongressszus — Témája:  

„Történelmi visszatekintés: Magyarország és a II. Világháború” 
Main theme of the 2015 Conference:  

“Historical Insights, Hungary and WWII” 
 

A MAGYAR TÁRSASÁG TISZTIKAR TAGJAI / BOARD MEMBERS   —  2015 
 

Dömötörffy Zsolt, Erőssy Simon Ilona, dr. Nádas János, Nádas Gabriella,  
Ludányi Nádas Panni, Mészárosné Mária, Pellerné Ildikó, Pintérné dr. Pereszlényi Márta,  

Rátoni-Nagyné Vali, Somogyi Lél, Toldy Ágnes, Varga Sándor 

 
 

A Rendező Bizottság és Tiszti Kar szeretettel köszönt minden kongresszusra érkező réstvevőt! 
Welcome to all !

 

 Kérjük a kedves vendégeink figyelmét: A 

hagyományos Kongresszusi Művészi- és 
Könyvkiállítás az „Edison II Exhibit Hall” 
kiállítóteremében található, az épület tulsó 
végében, az előadó termek mellett. A kiállítás a 
műsor megkezdéséig látogatható. (Épület térképe 
a regisztrációs asztal mellett található.) 
 
 

 A rendezés költségeihez való hozzájárulás 

személyenként 10.00 dollár. A kiskorúak és az 
egyetemi hallgatók számára az esten való részvétel 
díjmentes. Koktél parti (cash bar) a műsor előtt, és 
a műsort követően vehető igénybe. 

 Please note: The traditional Hungarian 

Congress Book and Artist exhibit is in the Edison II 
Exhibit Hall, at the other end of the hotel 
confrence area, and near to the Conference 
meeting rooms. The exhibit hall will be open until 
the evening program starts. (See hotel map next to 
the registration table.) 
 
 

 $10.00 at the door or pre-ordered, 
children & students = no charge. 
 Cocktail Party (cash bar) before, and also 
immediately following the Program 

 For the full 55th Hungarian Congress program, the speakers,  

Saturday luncheon, and the Magyar Ball, please request a printed program or see our Internet pages. 
 

 Legújabb frissítések                Conference updates: 
 

www.hungarianassociation.com/ 
 

Látogassa meg a „Facebook” oldalunkat is! 
 

                                                                                       
  

https://www.facebook.com/HungarianAssociation 
 
 

 

http://www.hungarianassociation.com/
https://www.facebook.com/HungarianAssociation
http://www.facebook.com/hungarianassociatio
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IRODAL OM ÉS MŰVÉSZEST  

7:00 ÓRAKOR    MŰSOR  
 

 
„Hagyományaink szállnak nemzedékről nemzedékre . . .” 

 

Jelszavunk nyomán hívjuk Önt és kedves családját, valamint barátait a Magyar 
Találkozó keretében megrendezett idei Irodalom és Művészestre, mely gazdag, 

változatos élményt nyújt mindenki számára! 

 
 MŰSORVEZETŐ:  

 

DR. NÁDAS JÁNOS (CHICAGO, IL) 

 
 
 

 KÖSZÖNETEK, ZÁRÓNYILATKOZAT:  

 
DR. NÁDAS JÁNOS, ELNÖK (CANTON, OH) 

 
 

 TISZTIKARI FOGADÁS —  ISMERKEDŐ  EST  
— A MŰSOR ELŐTT , ÉS A MŰSORT KÖVETŐEN KOKTÉL PARTY 

 
 
 
 

 
 [A műsor leírása nem teljes körű. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!]  

[Kérjük, látogassa meg internetes oldalainkat a bővebb információért.] 
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MŰSOR  
 

 Műsorvezető   —  DR. NÁDAS JÁNOS  

 Szavalatok: clevelandi fiatalok 
Bevezetőként, támogatjuk a clevelandi Magyar Iskola diákjait,  

valamint a clevelandi cserkészeket, akik erdélyi vers csokorral lépnek fel a művész esten. 
 

Szereplők: 
 

Csiszer Zolika – 5 éves 
 Kányádi Sándor:   „Ez a tél”  
  

Toldy Dani és Toldy Samu – 9 évesek 
 Dsida Jenő:  „A Gyermek dícsérete” 
 

  

Payne Emilia  – 11 éves 
Reményik Sándor:  „Üzenet egy 
repatriáló vonat után” 

 

Toldy Máté – 13 éves 
 Wass Albert:  „Üzenet haza” 

    
Török Dancsó Ádám, vajdaságból érkezett vendégünk, jelenleg a Kőrösi Csoma Sándor clevelandi 

ösztöndíjasa, vajdasági, palóc, és moldvai csángó népdalokát ad elő. 

1. Vajdasági népdalok citerán 
2. Pál Pista bácsi nótái (Palóc) 
3. Juhos és románca kavalon (Moldva) 

 

 „Barokk és Bartók” 
Erdélyi vendégszereplők, Nagy Kálmán, a nagyváradi Állami Filharmónia 
koncertmestere, Kamerata Michael Haydn kamarazenekar megalapítója, 

koncertmestere és művészeti vezetője, és felesége Nagy Éva, a nagyváradi 
Állami Filharmónia szóló fuvolása. Előadásukban klasszikus gyöngyszemeket és 

kedvelt népi és műdalokat szólaltatnak meg. 
 

1.      Régi székely himnusz-Bartók Béla: Este a székelyeknél (hegedű-ének) 

2.      Georg Philipp Telemann: I. Szonáta, D-dúr (hegedű-fuvola) 

3.      Johann Sebastian Bach: Partita I, Sarabande és Double (hegedű) 

4.      Georg Philipp Telemann: II. Szonáta, G-dúr (hegedű-fuvola) 

5.      Marin Marais: Les Folies d’Espagne (fuvola) 

6.      Bartók Béla: válogatás a 44 hegedű duóból (hegedű-fuvola átiratba, ének) 

7.      Gyere be, gyere be-Ha én rózsa volnék (magyar népdal-Bródy János, gitár, ének) 

8.      Csángó himnusz (hegedű-ének) 
 

 Köszönetek, zárónyilatkozat — DR. NÁDAS JÁNOS , elnök 
 

[A műsor leírása nem teljes körű. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!]  
[Kérjük, látogassa meg internetes oldalainkat a bővebb információért.] 
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LITERARY AND ARTISTIC PROGRAM  
 

 Host    —   DR. JÁNOS NÁDAS  
 

 Poetry recitations from works by Transylvanian authors,  
by students from the Cleveland Hungarian School  

and Cleveland Hungarian Scouts 
 

Performers: 
  

Zolika Csiszer – 5 years old 
 Kányádi Sándor:   „Ez a tél”  
  

Dani and Samu Toldy – 9 years old 
 Dsida Jenő:  „A Gyermek dícsérete” 
 

 

Emilia Payne – 11 years old 
Reményik Sándor:  „Üzenet egy 
repatriáló vonat után” 

 

Maté Toldy – 13 years old 
 Wass Albert:  „Üzenet haza” 

 
 

   Ádám Török Dancsó, our guest from Vojvodina, currently Cleveland area Kőrösi Csoma Sándor 
scholarship recipient, performs Hungarian folksongs: 
 

1. Folksongs from the “Vajdaság” [Vojvodina], zither accompaniment 
2. “Pál Pista bácsi nótái,”   Songs of Uncle Pista Pál, from the Hungarian 

Palóc shepherd people 
3. “Juhos & románca” dances from Moldavia, played on the Moldavian 

kaval [flute] 
 

 “Baroque and Bartók” 
The 55th Hungarian Congress presents Kálmán and Éva Nagy, talented young musicians from Transylvania, to 
perform a repertoire spanning classical music genre to popular Hungarian folk music. Kálmán Nagy is the first 
violinist of the Nagyvárad philharmonic orchestra and his wife Éva Nagy is a flute soloist. Éva just received her 

doctorate degree in music from the Liszt Ferenc Academy in Budapest. They will be performing duets, solos 
and Éva will give a vocal performance. 

 

1. Ancient Székely national anthem-Béla Bartók: Evening with the Székely People 
(violin-vocals) 

2.      Georg Philipp Telemann: I. Sonata, D-major (violin-flute) 

3.      Johann Sebastian Bach: Partita I, Sarabande & Double (violin) 
4.      Georg Philipp Telemann: II. Sonata, G-major (violin-flute) 

5.      Marin Marais: Les Folies d’Espagne (flute) 
6.     Béla Bartók: Selections from 44 violin duets (violin-flute adaptations, vocals) 

7.      Hungarian folksongs arranged by János Bródy: 
 “Gyere be, gyere be-Ha én rózsa volnék” (guitar, vocals) 

8.      Csángó national anthem (violin-vocals) 
 

 Acknowledgements, closing remarks — DR. JOHN NÁDAS , president 

[Program subject to change. Please also consult our webpages for any updates.] 
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A MŰVÉSZEKRŐL / ABOUT THE PERFORMERS     
 

NAGY KÁLMÁN  

HEGEDŰMŰVÉSZ  

 

Nagy Kálmán 
1984-ben született 
Marosvásárhelyen. 
Zenei 
tanulmányait  
szülővárosában 
kezdte Oláh Mária 
majd Bartha Lajos 

tanárok vezetésével. 2002-ben felvételt 
nyert a kolozsvári Gh. Dima 
Zeneakadémiára, Dorina Mangra 
osztályába. 2006-ban diplomázott 
ugyanitt.  
 2003-tól a kolozsvári „Transilvania”  
Állami Filharmónia hegedűse, valamint 
koncertmestere a kolozsvári „Classica” 
zenekarnak. 
 Tagja  a Székelyföldi 
Filharmóniának, a Camerata Romanica 
valamint a Noua Transilvania 
kamarazenekaroknak. 

 2011-2013-ig a kolozsvári „Gh. Dima” 
Zeneakadémia magiszteri hallgatója, 
Maior Valeriu osztályában.  

 2012-től tagja a London Bucharest 
Fesztivál zenekarnak. 

 2012-2013-ig a budapesti Dohnányi 
zenekar hegedűse. 

 2013-tól a Nagyváradi állami 
filharmónia koncertmestere. 

 2015-ben Nagyváradon megalapítja a 

NAGY ÉVA 

FUVOLAMŰVÉSZ  

 

Nagy Éva 1982-ben 
született 
Székelyudvarhelyen.  
Zenei tanulmányait 
1995-ben, a Palló 
Imre Zene és 
Képzőművészeti 
Szaklíceumban 
kezdi, fuvola szakon.  
2001-től a kolozsvári Gheorghe Dima 
Zeneakadémia hallgatója, Gavril Costea 
professzor úr osztályában.  
 Részt vesz több hazai és 
nemzetközi versenyen, 2005-ben 
elnyerte a Ploiesti-i Országos 
Fuvolaverseny fődíját, valamint Ilarion 
Ionescu Galati különdíját.  
 2006-ban ösztöndíjasa a 
budapesti Liszt Ferenc 
Zeneakadémiának, Kovács Lóránt 
irányításával.  
 2008-ban és 2013-ban a 
Communitas Alapítvány alkotói 
ösztöndíjában részesül, utóbbinál a 
kisgyermekkori zenei nevelésben 
véghezvitt munkájáért. 
 Fuvolás és pikolós szólistaként 
több hazai zenekarral koncertezett 
valamint részt vett több ízben a 
bukaresti „George Enescu”, a 
marosvásárhelyi ,,Harmonia Cordis” és 
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Kamerata Michael Haydn 
kamarazenekart, amelynek 
koncertmestere és művészeti vezetője. 

 Nemzetközileg elismert zenészek 
mesterkurzusainak résztvevője: Gorjan 
Kosuta, Ruha István, Ferenc Gábor, Klaus 
Maetzl stb. 
 Szólistaként többször fellépett a 
Marosvásárhelyi, Nagyváradi, 
Szatmárnémeti, Székelyudvarhelyi 
filharmóniák élén, valamint a Kolozsvári 
Camerata Romanica kamarazenekarral, 
együttműködött Shinya Ozaki, Ilarion 
Ionescu Galati, Christoph Cech, Octav 
Calleya, Florentin Mihaescu, Bodurian 
Aram, Novak Stefan karmesterekkel.  
 Nevéhez fűződik Ferdinand Weiss: 
Fantázia hegedűre és zenekarra című 
művének világpremierje, amelyből 
lemezfelvétel is készült az Alsó-Ausztriai 
Zeneszerzők szövetségének (INOCK) 
támogatásával.  
 Részt vett több ízben a bukaresti 
„George Enescu”, a marosvásárhelyi 
„Musica Sacra” és a kolozsvári „Toamna 
Muzicala” fesztiválokon, valamint 
koncertezett Magyarországon, 
Ausztriában, Svájcban,  Németországban, 
Hollandiában, Spanyolországban, 
Gibraltárban, Franciaországban és 
Belgiumban.   

a kolozsvári „Toamna Muzicala” 
fesztiválokon. 
 Fuvolás mesterkurzusok állandó 
résztvevője (Emily Beynon-Hollandia, 
Ittzés Gergely-Magyarország, Bálint 
János-Magyarország, Andrea Kolle-
Svájc, Adorján András- Németország). 
 A pikoló tanulmányozását 
magiszteri képzése alatt kezdte, 2006-
ban.  
 2007-től a kolozsvári 
„Transilvania” Filharmónia fuvolistája és 
szóló pikolósa, valamint közreműködik 
a Székelyföldi Filharmónia zenekarával 
is.  
 2010-től a Kolozsvári 
Zeneakadémia doktorandusz hallgatója, 
vezető tanára Dr. Angi István professzor 
úr, kutatásának tárgya a pikoló szerepe 
a kortárs zenében.  
 2012-2013-ban a budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
ösztöndíjas hallgatója, doktori 
tanulmányait Bálint János fuvolaművész 
irányítja. 
 2014-ben ,,Summa cum laude” 
minősítéssel megvédi doktori 
dolgozatát és elnyeri a zeneművészetek 
doktora titulust. 
 2013-tól a Nagyváradi Állami 
Filharmónia szóló fuvolása. 
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Direct from 
Transylvania 

 
 The 55th 

Hungarian 
Congress 
presents 

Kálmán and 
Éva Nagy, 

talented young 
musicians from 

Transylvania, to perform a repertoire spanning classical music genre to 
popular Hungarian folk music. Kálmán Nagy is the first violinist of the 

Nagyvárad philharmonic orchestra and his wife Éva Nagy is a flute 
soloist. Eva just received her doctorate degree in music from the Liszt 

Ferenc Academy in Budapest. They will be performing duets, solos and 
Éva will give a vocal performance. 

 

 

Szavalatok: Clevelandi fiatalok 

Bevezetőként, támogatjuk a 
clevelandi Magyar Iskola 
diákjait, valamint a clevelandi 
cserkészeket, akik erdélyi vers 
csokorral fognak fellépni a 
művész esten. 

 

Poetry recitations from works by 
Transylvanian authors, by 
students from the Cleveland 
Hungarian School and from 
the Cleveland Hungarian 
Scout troops. 

 
 

 
Török Dancsó Ádám, vajdaságból 
érkezett vendégünk, jelenleg a 
Kőrösi Csoma Sándor clevelandi 
ösztöndíjasa, vajdasági palóc, és 
moldvai csángó népdalokat 
játszik citerán, furulyán, és 
kavalon. 

 
 

 

 
Ádám Török Dancsó, our guest 
from Vojvodina, currently 
Cleveland area Kőrösi Csoma 
Sándor scholarship recipient, 
will perform Hungarian 
folksongs from the Carpathian 
basin and accompany himself 
on various folk instruments. 
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“My name is Ádám 
Török Dancsó.  I 
was born May 6, 
1990, in Zenta, 
Vojvodina, now 
Serbia. I have two 
sisters Tilla and 
Flora. I finished 
primary school in 
Ada, and then 
went to the 
Economy and 
Commercial High 

School in Zenta. I earned a college degree from the 
Budapest Business School, majoring in economics. 

I was brought up in a household with folk art, 
learning my first folk songs from my mother. I 
attended the Vadvirág Hagyományápoló Kör in Ada 
for 15 years. I learned folk dance and folk music there 
and I have been teaching flute for young children 
since I was 14 years old.  

My two sisters and I have a band. In 2010, we 
attended the 100th Jubilee Scouting in New York state 
and the ITT-OTT Conference in Ohio. Our band 
debued in other places such as Kossuth House in 
Washington D.C., in New Jersey, in Connecticut and 
in Toledo. 

In 2015, the Török Testvérek Band CD appeared. 
It was published as “Naphasadás - Birth of the sun.” 
It is our own version of folk music. 

In June 2015, we participated in “The Spirit of 
Tengri” International Folk Festival in Kazahtsan, 
Almaty, representing Hungary. We also participated 
in the first Norway-Hungarian Gastro, Literature 
and Folk Festival. 
 Right now, I am an intern in Cleveland with the 
Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) until May, 2016. I 
have a dream to organize the second Török Testvérek concert 
tour which would contribute to the strengthening of the 
Hungarian identity in Hungarian Americans. They would 
appreciate all your support.” 

 

 

Török Dancsó Ádám 1990. május 6-án született 
Zentán, a Vajdaságban. Két nővére Tilla és Flóra. 
Ádám az Általános Iskolát Adán, a középiskolát 
Zentán, a Közgazdasági és Kereskedelmi 
Középiskolában végezte. Közgazdász, diplomáját a 
Budapesti Gazdasági Főiskola gazdálkodási és 
menedzsment szakán szerezte. 
 Projektmenedzsmentből írt szakdolgozata 
jeles (5) osztályzatot érdemelt. 
 Ádám gyermekkora óta a magyar 
néphagyományok körében nevelkedett, első 
népdalait édesanyjától tanulta. Adán, a Vadvirág 
Hagyományápoló Körben néptáncot, népzenét 
tanult, már 14 éves korától furulyát oktatott a 
fiatalabbaknak. Többszöri győztese a vajdasági 
Szólj, Síp, Szólj népzenei vetélkedőnek, 2006-ban a 
bonyhádi Népzenei Találkozón kiemelt níódíjban 
részesítették. Testvéreivel 2010-ben már járt az 
Egyesült Államokban, a 100. Jubileumi 
cserkésztáborban és az ITT-OTT találkozón 
mutatkozhattak be. Több helyszínen koncerteztek, 
mint a washingtoni Kossuth Házban, New 
Jerseyben, Connecticutban. 
 A Török Testvérek 2015 májusában adták ki 
„Naphasadás – Birth of the sun” című népzenei 
lemezüket, melyen autentikus népzenét játszanak 
saját ötleteikkel fűszerezve. 
 2015 júniusában, Kazahsztánban, Almatiban a 
„The Spirit of Tengri” nemzetközi folkfesztiválon 
képviselték Magyarországot.  
 Szintén 2015-ben Norvégiában 
vendégszerepeltek az I. Magyar – Norvég gasztro, 
irodalmi és folk fesztiválon. 
 Ádám jelenleg a Kőrösi Csoma Sándor 
clevelandi ösztöndíjasa, az USA-ban 2016 májusáig 
marad. Tervei között szerepel, hogy megszervezze 
a második Török Testvérek koncertturnét, ezzel is 
hozzásegítve az Amerikában élő magyarság 
megerősítését saját gyökereihez. Ehhez bármi 
jellegű támogatást szívesen fogadnak.  

 

 

 A hagyományos Kongresszusi Művészi- és Könyvkiállítás az EDISON II kiállítótermében 

található, az épület túlsó végében, az előadó termek mellett. Látogatható a műsor előtt. 
 

 The traditional Hungarian Congress Book and Artist exhibit is in the EDISON II exhibit hall, 

at the other end of the hotel conference hallways, and near to the Congress meeting rooms. The 
exhibit hall will be open before the program and reopen on Saturday morning.  
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KIÁLLÍTÓK – EXHIBITORS 

§ Bogárdy Imre (Cleveland, OH):  

Akvarell kiállítás 

Watercolor Paintings by Emery Bogárdy  

(Cleveland, OH): 
 

§ Makk Imre †, az utolsó Árpád Akadémia 

művész osztályvezetője (Honolulu, HI): 

„Emlékkiállítás” 

 

Memorial Exhibit in Honor of Imre Makk †, 

(Honolulu, HI): “Events That Changed the 

Course of History in Hungary” 
 

§ Ludányi Nádas Panni (Ada, OH): 

Könyvkiállítás 

 

Hungarian Book Display & Sales, arranged by  

Julie Nádas Ludányi (Ada, OH) 

§ Oroszné Uszkai Erzsébet (Cleveland, OH): 

„Erdély népművészetének értékei 

Exhibit on “Folk Treasures of Transylvania” 

by Erzsébet Uszkai Orosz (Cleveland, OH) 

 

§ Széphalmi Jurkó László, miskolci 

iparművész: Megemlékezés fényképeken 

keresztül az I. világháború főbb eseményeiről 

és a magyar hősi halottakról 

 

Photo exhibit of WWI Hungarian Soldiers by 

Hungarian Artist, László Széphalmi Jurkó 

from Miskolc. Exhibit also includes etchings 

and wool paintings 
 

§ 1938-ban 62 képviselő kilépett a kormánypártból 

és ezzel megbuktatta a miniszterelnök házszabály 

módosítását. Dr. Nádas János hagyatékában 

megtalált kilépő levelek másának kiállítása 

Resignation letters of 1938:  62 

conservative members of the Hungarian 

government resigned objecting to proposed 

constitutional amendments which would have 

paved the way to a dictatorship. Copies of 

original letters found in Dr. János Nádas’s 

library will be displayed. 
A kiállítók névsora nem teljes körű.     List of exhibitors may be incomplete as of this printing. 

 
 

 

PÉNTEK / FRIDAY 
8:30 PM, OR IMMEDIATELY 

FOLLOWING THE LITERARY AND 
ARTISTIC PROGRAM 

 

TEREM / ROOM:  
CARNEGIE BALLROOM PREFUNCTION AREA 

 

YOUNG ADULT  
ART EXHIBIT AND RECEPTION  

 

THE DR. IMRE LADÁNYI FOUNDATION  
ARTISTIC COMPETITION:  

DISPLAY & JUDGING  

 

SOME YOUNG ADULT ART EXHIBITS WILL BE ON DISPLAY  
BEFORE AND AFTER THE LITERARY AND ARTISTIC PROGRAM.  

 
HOWEVER, WE INVITE YOU TO SEE THE FULL BOOK & ARTIST  

DISPLAY IN THE EXHIBIT HALL DURING THE CONGRESS. 
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Erdélyi vers csokrok, és előadóik: 

 
Csiszer Zolika – 5 éves 
 Kányádi Sándor: „Ez a tél 
 

Ez a tél, nem is tél, 
a hó csak pilinkél.  
Hullna már, hullna bár! 
Meztelen a határ.  
Csak a dér, csak a köd 
borít rá lepedőt.  
Méteres bunda-hó, 
az volna, volna jó.  
Lám tegnap hullatott 
valami keveset.  
Reggelre szétrúgták 
azt is a verebek. 
 
Toldy Dani es Toldy Samu – 9 évesek 
 Dsida Jenő: „A Gyermek dícsérete” 

Ti már nem hozhattok jóhírt nekem. 
Ami jó van, magamtól megtaláltam 
az erdőkben, hol sok-sok este háltam 
- s keresztelő Jánosként hírdetem. 

Most járok hóban és halálra váltan, 
ám ez számomra boldog kínt terem; 
a hófuvásban gyakran hirtelen 
csak térdre hullok: Gyermeket találtam! 

Goromba ágak az arcomba vernek, 
de én megyek tovább, egy kis haranggal 
viszem a drága hírt az embereknek: 

Bennem van, íme, csengő és harangdal 
és bennem van a legnagyobb, a Gyermek - 
a fényes jászol s valamennyi angyal. 
 
Payne Emilia – 11 éves 

Reményik Sándor: „Üzenet egy repatriáló 
vonat utána” 

 
Hova hullnak a hulló csillagok?  
A szétrobbant világ  
Fényatomjai hova hullanak?  
Erdő fölé? 
Mező fölé?  
Patak fölé?  
Tenger fölé?  
Mi a jelszavuk: 
Soha? - Vagy: mindörökké?! 

 

 

Itt,  
Vagy a Körös partján, 
Vagy a Tátra tövén,  
A magyar pusztán,  
Vagy Amerikában,  
Zúgó városban,  
Csöndes Őrhegyen,  
Szétszórva százfele  
A végtelen világba,  
Akárhol leszünk: 
Mi együtt leszünk. 
S egymás felé fut szíveinknek álma. 

1920 augusztus 18 
 

Toldy Máté – 13 éves 
 Wass Albert: „Üzenet haza” 

  Üzenem az otthoni hegyeknek: 
  a csillagok járása változó. 
  És törvényei vannak a szeleknek, 
  esőnek, hónak, fellegeknek, 
  és nincs ború, örökkévaló. 
  A víz szalad, a kő marad, 
  a kő marad... 
  
  Üzenem a földnek: csak teremjen, 
  ha sáska is rágja le vetését, 
  ha vakond túrja is gyökeret. 
  A világ fölött őrködik a Rend, 
  s nem vész magja a nemes gabonának, 
  de híre sem lesz egykor a csalánnak. 
  A víz szalad, a kő marad, 
  a kő marad...  
  
  Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
  ha csattog is a baltások hada. 
  Mert erősebb a baltánál a fa, 
  s a vérző csonkból virradó tavaszon, 
  Újra erdő sarjad győzedelmesen. 
  S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
  a gyilkos vasat rég felfalta már 
  s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
  hasznos anyaggá vált a föld alatt... 
  A víz szalad, a kő marad, 
  a kő marad...  
  
  Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
  ha egyenlővé teszik is a földdel, 
  nemzedéknek őrváltásain 
  jönnek majd újra boldog építők, 
  és kiássák a fundamentumot, 
  s az erkölcs ősi hófehér kövére 
  emelnek falat, tetőt, templomot.  
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  Jön ezer új Kőmíves Kelemen, 
  ki nem habarccsal és nem embervérrel 
  köti meg a békesség falát, 
  de szentelt vízzel és búzakenyérrel, 
  és épít régi kőből új hazát. 
  
  Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
  a fundamentum Istentől való, 
  és IstentőI való az akarat, 
  mely újra építi a falakat. 
  A víz szalad, de a kõ marad, 
  a kő marad... 
  
  És üzenem volt barátaimnak, 
  kik megtagadják ma nevemet: 
  ha fordul egyet újra a kerék, 
  én akkor barátjuk leszek, 
  és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 
  Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, 
  és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 
  a víz szalad, de a kő marad, 
  a kő marad... 
   
  És üzenem mindenkinek, 
  testvérnek, rokonnak, idegennek, 
  gonosznak, jónak, 

  hűségesnek és alávalónak, 
  annak, akit a fájás űz, és annak 
  kinek kezéhez vércsöppek tapadnak: 
  vigyázzatok és imádkozzatok! 
  Valahol fenn a magas ég alatt 
  mozdulnak már lassan a csillagok, 
  s a víz szalad, és csak a kő marad, 
  a kő marad... 
   
  Maradnak igazak és jók, 
  a tiszták és békességesek, 
  erdők, hegyek, tanok és emberek. 
  Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
   
  Likasztják már fönn az égben a rostát, 
  s a csillagok tengelyét olajozzák 
  szorgalmas angyalok. 
  És lészen csillagfordulás megint, 
  és miként hirdeti a Biblia: 
  megméretik az embernek fia, 
  s ki mint vetett, azonképpen arat, 
  mert elfut a víz, és csak a kő marad, 
  de a kő marad. 
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