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UTÁNA 7:00 ÓRAKOR MŰSORKEZDÉS 

 
 

 

 

HILTON GARDEN INN CLEVELAND DOWNTOWN,  
CARNEGIE BALLROOM 

1100 CARNEGIE AVENUE, CLEVELAND, OHIO, USA 44115 
 
 

  



 
 

59. Magyar Kongresszus  
 
 

 
 

 

A Rendező Bizottság és a Tisztikar 
szeretettel köszönti a kongresszusra érkező résztvevőket! 

 
The Planning Committee Members and 

Board Members extend their warmest welcome to all ! 
 

 

 Kérjük kedves vendégeink figyelmét:  
A hagyományos Kongresszusi Művészi- és 
Könyvkiállítás az Edison II Exhibit Hall 
kiállítóteremében található, az épület túlsó 
végében, az előadótermek mellett. 
A kiállítás a műsor megkezdéséig látogatható.  
(Az épület térképe a regisztrációs asztal mellett 
található.) 
 

 A költségekhez való hozzájárulás 
személyenként 15 dollár. Kiskorúak és egyetemi 
hallgatók számára díjmentes.  
 
 6:30 pm Koktélparti (cash bar) a műsor 
előtt és a műsort követően vehető igénybe. 

 Please note:  
The traditional Hungarian Congress “Books and 
Artists” exhibit is in the Edison II Exhibit Hall, at 
the other end of the hotel conference area and 
near to the conference meeting rooms. It will be 
open until the evening program starts and will 
reopen Saturday morning. (See hotel map next 
to the registration table.) 
 

 $15.00 at the door or pre-ordered, 
children & students = no charge. 
 
 6:30 pm      Cocktail Party (cash bar) 
before and also immediately following the 
program. 

 For the full 59th Hungarian Congress program – including 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 Facebook-oldalunkat is! 
 

                                                                                       
  

https://www.facebook.com/HungarianAssociation 
 

 
 
 
 

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

7:00 PM 
 

„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:  

 

DÖMÖTÖRFFY ZSOLT (CLEVELAND, OH) 

 
 
 

 KÖSZÖNETEK, ZÁRÓ NYILATKOZAT:  

 
DR. NÁDAS JÁNOS, ELNÖK (CANTON, OH) 

 

 

 
 6:30 PM,  TISZTIKARI / TERVEZŐ BIZOTTSÁGI  
FOGADÁS –  ISMERKEDŐ  EST  

–  A MŰSOR ELŐTT  ÉS UTÁN KOKTÉLPARTI 

 
 

 

 [A műsor leírása nem teljes körű. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!]  
[Kérjük, látogassa meg internetes oldalainkat a bővebb információért.] 
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MŰSOR 
Irodalom és Művészest 

 

A Magyar Társaság, már több mint fél évszázados szokásához híven,  

ebben az éveben is megtartja a nagy hagyományra visszatekintő Műveszestet. 
 

 

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját, valamint 

barátait a Magyar Találkozó keretében megrendezett 

idei Irodalom és Művészestre, mely gazdag, változatos 

élményt nyújt mindenki számára! 

 

Idén is szeretnénk  

kedves közönségünknek  

gazdag és értékekben bővelkedő 

kulturális élményt biztosítani. 

 

Műsorvezető: Dömötörffy Zsolt (Cleveland, OH) 

 
 

 
 Bevezetőként : Diákszavalatok  

 
 

    Szép magyar verscsokor 
 

 
(Kossuth kiadó) 

Fogadják nagy szeretettel az Erieből és  
 Clevelandból érkezett diákok előadását. 

 

 
 
 

  
Németh Rózi  

(Erie, PA) 
(9 éves): 

Szabó T. Anna: „Az 
ünnep azé, aki 

várja” 
 

Németh Ábel 
(Erie, PA) 
(6 éves): 
Kányádi 

Sándor: „Fa az 
ágát földre 

hajtja” 

Németh Áron 
(Erie, PA) 
(12 éves): 

Kosztolányi 
Dezső: „Mostan 
színes tintákról 

álmodom” 

Krasznai Joel 
(Cleveland, OH) 

(14 eves): 
Jékely Zoltán: 
„Csillagnézés” 

Krasznai Ráhel 
(Cleveland, OH) 

(17 eves): 
Ady Endre: „A Föl-

földobott kő” 
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       „Magyarnak lenni 

       büszkeség nekem ! …” 
 

 

 

Művészeink vagyis 

Magyarországi színészeink, 

operett és musicalénekeseink, 

Jancsó Dóra és Jenei Gábor 

üzenete: 

 
 

„A műsorban olyan magyar nóta, könnyűzenei, opera és operett dalok szerepelnek majd többek 

között, mint a „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország”, a „Magyarnak lenni büszkeség nekem”, 
a „Hazám- hazám te mindenem” című ária a Bánk Bánból és olyan operett slágerek, mint a „Szép 

város Kolozsvár”, a „Messze a nagy erdő, és a „Cintányéros cudar világ”! 

Pop slágerek közül pedig Kovács Kati, a Neoton és kortársaik slágerei közül is válogatunk.” 

 
 

JANCSÓ DÓRA a Miskolci Nemzeti Színház színművésze. Elsőként 2000 -ben, Shakespeare: A 
velencei kalmár című darabjának női főszerepében debütált. Bár prózai szakon végzett, mellette 

magán úton énekelni tanult és jelenleg is zenei tanulmányokat folytat. Az évek során nem csak 
prózai darabokban, hanem számos zenés produkció (musical, operett) szerepeiben is 

bemutatkozhatott. 
 

JENEI GÁBOR több vidéki és fővárosi színházi előadáson fellépett – Szolnok, JKSZ, Miskolc- 
Nyomorultak, PS-Vámpírok bálja. Április 21-én volt premier előadása Vácon a Madarász c. 

operettben és a közelmúltban debütált a Madách Színházban a Macskák c. musicalben. 

 

 

JANCSÓ 

DÓRA 

 
   Miskolci 
Nemzeti 
Színház 
színművésze 

 

 
 

JENEI 

GÁBOR 

 

Magyar Állami 

Operaház és 

Madách Színház 

színművésze 
 

 

 Köszönetek, zárónyilatkozat — DR. NÁDAS JÁNOS , elnök 
 

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

 
7:00 PM 

 
Host: ZSOLT DÖMÖTÖRFFY (Cleveland, OH) 

Welcome: DR. JOHN NÁDAS, PRE SIDENT (Canton, OH) 
 

  The Hungarian Association cordially invites the lovers of Hungarian culture and of 
artistic excellence to come and enjoy the finest music performances presented by Dóra 
Jancsó and Gábor Jenei. 
 
 

  Dóra Jancsó graduated from the Nyíregyháza Secondary School of Fine and Applied 
Arts.  After graduation, she was admitted to the Theatrum Theater Academy in Budapest 
and graduated in 1999. She has since been a freelance performer with 
the National Theater of Miskolc since 2015. She has also starred in 
numerous musical productions. Her music teachers included Judit 
Kővári, vocal performance teacher at the University of Theater and 
Film Arts, and later her instructor was opera singer Magda Nádor, 
vocal performance teacher of the Ferenc Liszt Academy of Music. 
Between 2016-2019 she was a student of drama at the University of 
Theater and Film Arts. 
 
 

  Gábor Jenei has performed in several operettas and musicals in theatres all around 
Hungary, such as in Miskolc, Szombathely, Szolnok or Debrecen. He passionately 

popularizes the Hungarian song literature, especially the Hungarian 
opera and operetta, both in Hungary and abroad. Currently he mainly 
acts in main and supporting roles in the musical theatres of Budapest. 
Actor and tenor, he finished his studies at the Shakespeare Acting 
Academy in Budapest.  
 
 

  Introductory performances will include Cleveland OH and Erie PA area youth: The 
Krasznai children Ráhel and Joel and the Németh children Áron, Rózi, and Ábel, who will 
present poetry recitals. 

 
 

  Acknowledgements, closing remarks — DR. JOHN NÁDAS , president 
 

[Program subject to change. Please also consult our webpages for any updates.] 
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KIÁLLÍTÁSOK – EXHIBITS  
 

 A hagyományos Kongresszusi Művészi- és Könyvkiállítás az EDISON II kiállítótermében 
található, az épület túlsó végében, az előadótermek mellett. Látogatható a műsor előtt után.  
 
 The traditional Hungarian Congress “Books and Artists” exhibit is in the EDISON II exhibit hall, 
at the other end of the hotel conference hallways, and near to the Congress meeting rooms. It will be 
open until the start of the program, and reopen on Saturday morning.  

 
Formal Opening: ARTISTIC EXHIBITS, BOOK EXHIBITS open Friday and Saturday 
Arrangments by Ilona Simon Erőssy (Columbus, OH), Róbert Fazekas (Cleveland)  

Julie Nádas Ludányi (Ada, OH), Krisztina O’Reilly (Cleveland) 
 

„HUNGARICUM” 
CONSIGNMENT SALES 

“All Things Hungarian Sale”  
all day Saturday  

 

Come and find a new treasure for 
your home, or stock up on 

Christmas and other gifts for 
friends and family! 

 
§ Bogárdy Imre (Cleveland, OH):  

Akvarell kiállítás; képtárgyak eladásra 
“Watercolor Paintings” by Emery Bogárdy  
(Cleveland, OH): Exhibit and sales 

§ Leitgeib Tarkányi Edina (Cleveland, OH): 
Egyedi kézműves alkotások: Babák 

Edina Tarkányi Leitgeb (Cleveland, OH): 
Handcrafted dolls, Exhibit and sales 

§ 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, szőttesek 
bemutatása, magyar laskák, fűszerek, lekvárok, 
szirupok, ajándék kosarakban vagy önállóan; 
kiállítás, eladás 

Exhibit on “Folk Treasures of Transylvania” by 
Erzsébet Uszkai Orosz (Cleveland, OH). Beautiful 
Transylvanian handwork; Hungarian noodles, 
condiments, seasonings, jams, syrups in gift baskets 
or individually; Exhibit and sales 

§ Dr. Peller Zoltán hagyatéka, magyar 
festőművészek művei, bemutatja Peller Ildikó 
(Cleveland, OH); kiállítás, eladás 

Fine art Hungarian painting from the estate of Dr. 
Zoltán Peller, arranged by Ildikó Peller (Cleveland, 
OH); Exhibit and sales 

§ Magyar kerámia, hímzett tárgyak, széművészeti 
festmények, herendi porcelán, magyar 
motivumos blúzok; kiállítás, eladás 

Hungarian pottery, folk art embroidery, paintings 
and Herend porcelain, and blouses  
for exhibit and sales 

§ Révy Elizabeth kézzel készített üdvözlőlapok 
kiállítása 

Exhibit of Hand crafted Greeting cards  
by Elizabeth Révy 

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

 
§  Kiállítjuk Király Ilona kanadai-magyar költő és múlt Árpád Akadémia kitüntet, verses köteteit. 

 

§  Book Reviews presented at the formal opening. Acknowledging and recommending: Norman Stone: 
Hungary a Short History (Profile Books, London, 2019) and Tibor Farkas: The Immortal Hun and 
His Scythian Blade: The Legend Lives On, 2018) 
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PÉNTEK / FRIDAY 
8:30 – 10 PM,  

 

TEREM / ROOM:  
CARNEGIE BALLROOM 
PREFUNCTION AREA 

 

YOUNG ADULT  
ART EXHIBIT AND RECEPTION  

 

THE DR. IMRE LADÁNYI FOUNDATION  
ARTISTIC COMPETITION:  

DISPLAY & JUDGING 
ARRANGEMENTS BY ILDIKÓ PELLER  

 

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

 

WE INVITE YOU TO SEE THE FULL BOOK & ARTIST  
DISPLAY IN THE EXHIBIT HALL DURING THE CONGRESS. 

The Dr. Emory and Ilona Ladányi Foundation  
Art Competition 

 

This will be the seventh anniversary of the Ladányi Art competition to be held at 
the 2019 − 59th Hungarian Congress on November 29-30 at the Hilton Garden Inn 
Cleveland Downtown. The art competition is open to all participants who are of 
Hungarian or partial Hungarian origin between the ages of 16 and 40.  
 Dr. Emory Ladanyi (1902-1986), although a successful dermatologist by profession, loved art and 
spent enormous amounts of time painting and creating various works of art. His works were in oils, acrylics, 
tempera, water colors, inks, charcoals, pastels, wood and linoleum cuts, collages and even in “junk” art. His 
diverse artwork included land and city scapes, portraits, acts, abstracts, and in the course of his lifetime had 
numerous exhibits in prestigious places in both the United States and Hungary. Already before his medical 
service in the United States Army during World War II, he was recognized by art critics. Due to his love of art 
and to the fact that he was born in Kecskemét, Hungary, his wish was not only to promote his art legacy, but 
to encourage young Hungarian-American artists with exceptional talent. In this spirit of the Dr. Emory 
Ladányi Foundation, the Hungarian Association is proud to announce the Dr. Emory Ladányi Foundation Art 
Competition at the 2019 Congress of the Hungarian Association. All are invited to enter who meet the 
requirements and guidelines. 
 For eligibility requirement see: https://www.hungarianassociation.com/felhivas-dr-ladanyi-szepmuveszeti-palyazat/  or 
https://www.hungarianassociation.com/en/events/the-ladanyi-art-competition/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previous year 2018:  
Ladányi Competition winners Kerrie King 3rd, Ferenc Somogyi 2nd, Julia Szentkirályi 1st,  

with Dr. John Nádas and Mrs. Ildikó Peller 

https://www.hungarianassociation.com/felhivas-dr-ladanyi-szepmuveszeti-palyazat/
https://www.hungarianassociation.com/en/events/the-ladanyi-art-competition/
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A verscsokor költői és előadói 
„Az ünnep azé, aki várja”; 

Irta: Szabó T. Anna; Előadja: 
Németh Rózi 

 
(1972-      ) 

„Fa az ágát földre 
hajtja”; Irta: Kányádi 

Sándor; Előadja: 
Németh Ábel 

 
(1929-2018) 

„Mostan színes 
tintákról álmodom”; 

Irta: Kosztolányi 
Dezső; Előadja: 
Németh Áron 

 
(1885-1936) 

„Csillagnézés”; Irta: 
Jékely Zoltán;  Előadja: 

Krasznai Joel 

 
(1913-1982) 

„Föl-földobott kő ”; 
Irta: Ady Endre; 

Előadja: Krasznai Ráhel 

(1887-1919) 

AZ ÜNNEP AZÉ, AKI VÁRJA 

Szabó T. Anna 
Aki magot szór ablakába 
és gyertya vár az asztalán. 
A várók nem várnak hiába. 
Egy angyal kopogott talán? 

Szárnysuhogás az ablakon túl – 
vigyázz! Kinézni nem szabad! 
Künn az angyalhad térül-fordul, 
egy pillanatra látszanak. 

A karácsonyfát hozzák – hallod? 
– egy koppanás, és leteszik. 
Fényben úszik az üvegajtód, 
s megint suhogás. Mi ez itt? 

Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág, 
karácsonyszagú és meleg. 
“Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!” 
Ez az angyali üzenet. 

És be is mehetsz – vár az ünnep, 
és minden zárt ajtót kitár. 
A fa alatt angyalok ülnek – 
az ünnep azé, aki vár. 

„Huszonhárom adventi verset közöltem itt eddig , ez az utolsó, a 

huszonnegyedik, ma este kigyúlnak a karácsonyi gyertyák, megjön 

hozzánk az angyal.”  (Szabó T. Anna, 24 december 2014) 

http://szabotanna.com/versek/szabo-t-anna-az-unnep-aze-aki-varja/ 

 
 
“The holiday belongs to the one who awaits it” 
 
One who scatters seed into his window 
and a candle waits on their desk. 
Those who await don't wait in vain. 
An angel knocked perhaps? 
 
Whispering wings beyond the window - 
watch out! Looking out is not permitted! 
Outside angel forces turn and flutter, 
they appear for a moment. 
 
They bring the Christmas tree – do you hear it? 
- a knock, and they lay it down. 
Your glass door is floating in the light, 
and again whispering. What is this here? 
 
Green angel feather: a small pine branch  
Christmas scented and warmth. 
“Light the last candle!” 
This is the angelic message. 
 
And you can go in - the holiday awaits you,  
and opens wide any closed door. 
There are angels sitting under the tree - 
the holiday belongs to the one who awaits it. 
Twenty-three Advent verses have been published here so far, this is 

the last, the twenty-fourth, Christmas candles are lit tonight, and the 

angel comes to us.  

(Szabó T. Anna, December 24,  2014)  [Trans. MP-P] 

http://szabotanna.com/versek/szabo-t-anna-az-unnep-aze-aki-varja/
http://szabotanna.com/versek/szabo-t-anna-az-unnep-aze-aki-varja/
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FA AZ ÁGÁT FÖLDRE HAJTJA  

Kányádi Sándor 

Fa az ágát földre hajtja, 
kínálja magát az alma. 

Sárgán nevet rád a körte, 
lepottyan, ha nem nyúlsz érte. 

Ásót, kapát fogj marokra: 
leszáradt a krumpli bokra. 

Ha nem ügyelsz, reggel, este, 
dió koppan a fejedre. 

Foszló kertjei az ősznek, 
ökörnyálak kergetőznek. 

Virradattól napnyugtáig 
dombok hátán traktor mászik, 

füstöt is vet, csoda-kéket, 
s húz vagy három vetőgépet. 

 
[Digitális Irodalmi Akadémia: 
https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/KANYADI/kanyadi00001a/kanyadi00453/kanyadi00453.
html] 
[Image: https://webstockreview.net/explore/rose-clipart-apple-tree/] 

 
“The tree lowers its branch to the ground” 
 
The tree lowers its branch to the ground, 
the apple offers itself. 
 
The pear laughs at you in a yellow way, 
Down it will plop if you don’t reach for it. 
 
Grab the spade, and hoe:  
the potatoes vine is all dried up. 
 
If you are not careful, in the morning, evening, 
a walnut will knock you on your head. 
 
Fading gardens of autumn, 
gossamer strands dash about, 
 
From dawn to sunset 
a tractor mounts the backs of hills, 
 
it sows smoke too, marvelous blue, 
and pulls about three seeders. 

[Trans. MP-P] 

 

MOSTAN SZÍNES TINTÁKRÓL ÁLMODOM 

Kosztolányi Dezső 

Legszebb a sárga. Sok-sok levelet 
e tintával írnék egy kisleánynak, 
egy kisleánynak, akit szeretek. 
Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, 
s egy kacskaringós, kedves madarat. 
És akarok még sok másszínű tintát, 
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, 
és kellene még sok száz és ezer, 
és kellene még aztán millió: 
tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke, 
szemérmetes, szerelmes, rikitó, 
és kellene szomorú-viola 
és téglabarna és kék is, de halvány, 
akár a színes kapuablak árnya 
augusztusi délkor a kapualján. 
És akarok még égő-pirosat, 
vérszínűt, mint a mérges alkonyat, 
és akkor írnék, mindig-mindig írnék. 
Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal: 
arany-imát írnék az én anyámnak, 
arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal. 
És el nem unnám, egyre-egyre írnék 
egy vén toronyba, szünes-szüntelen. 
Oly boldog lennék, Istenem, de boldog. 

Kiszínezném vele az életem. 
1910  
https://cultura.hu/kultura/vers-a-hetre-kosztolanyi-dezso-mostan-szines-tintakrol-almodom/ 

“Now I’m dreaming of colored inks”  
 
Yellow is the prettiest. Many, many letters  
would I write with that ink to a young lady, 
to a young lady, that I love. 
I would scrawl things, and write Japanese letters, 
and one meandering, nice bird. 
And I want a whole lot still of inks of other colors,  
a bronze, a silver, a green and a gold, 
And I would need still more, hundreds and thousands, 
and after that I would need a million: 
lilac, wine colored, muted gray, 
chaste colors, colors in love, garishly loud ones, 
I would need a sad-looking violet 
a brick-brown one and a blue one too, but pale, 
like the shadow of the colorful gate’s window 
at noon in August at the bottom of the gate. 
And I want a fiery red one too, 
Blood-red, like the color of the angry sunset, 
and then I would write, I would always, always write. 
With blue to my younger sister, to mother with gold: 
a prayer of gold would I write to my mother, 
golden fire, golden words, like the sunrise. 
And never would I get bored with it, I'd write more and more  
in an old tower, incessantly-ceaselessly. 
I would be so happy, oh Lord, so happy. 
  
I would color my life with it. 
1910     [Trans. MP-P] 

https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/KANYADI/kanyadi00001a/kanyadi00453/kanyadi00453.html
https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/KANYADI/kanyadi00001a/kanyadi00453/kanyadi00453.html
https://webstockreview.net/explore/rose-clipart-apple-tree/
https://cultura.hu/kultura/vers-a-hetre-kosztolanyi-dezso-mostan-szines-tintakrol-almodom/
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CSILLAGNÉZÉS 

Jékely Zoltán 

 

Bizony, fiam emlékszem még a korra, 

így néztem én is, mint te, csillagot! 

Meredtem égő mennyei bokorra, 

s éreztem ezt a furcsa illatot. 

 

Toronyban, dombon titkok fojtogattak, 

Nyaklottan, míg lélegzetem elállt. 

De bámulásim egyszer elmaradtak – 

Talán mikor lelkednek adtam át. 

 
Itt az időd, most bámulj és csodálkozz! 
Semmise dőlt el és nem végleges. 
Ésszel-szívvel törj messzebb a csodákhoz, 
Égen-földön ős titkot fejtegess! 
 
“Stargazing” 
 

For sure, my boy, I still 
remember the time 
I too looked at, like you, a star! 
I stared at the burning 
heavenly bush, 
and I felt this strange scent. 
 
In the tower, on the hill secrets strangled me, 
Around my neck, until I breathed no more. 
But then my starings ceased - 
Maybe when I passed it to your soul. 
 
It’s your time, now stare and be amazed! 
Nothing has been decided and it’s not final. 
With mind and heart strive farther to the miracles. 
In the heavens and on earth unravel ancient mysteries. 

Trans. MP-P. 

A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ 

Ady Endre 
Föl-földobott kő, földedre hullva, 
Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad. 

Messze tornyokat látogat sorba, 
Szédül, elbusong s lehull a porba, 
Amelyből vétetett. 

Mindig elvágyik s nem menekülhet, 
Magyar vágyakkal, melyek elülnek 
S fölhorgadnak megint. 

Tied vagyok én nagy haragomban, 
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban 
Szomoruan magyar. 

Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan, 
Kicsi országom, példás alakban 
Te orcádra ütök. 

És, jaj, hiába mindenha szándék, 
Százszor földobnál, én visszaszállnék, 
Százszor is, végül is. 
 
“The Tossed-up Stone” 
 
The tossed-up stone as it falls to the 
ground, 
My little country, again and again, 
Your son comes home to stay. 
 
Far away towers he visits each in 
turn, 
Feeling dizzy, he becomes melancholy and falls into the dust, 
From which he went astray. 
 
Always longing to leave, but unable to flee, 
With Magyar desires, those which abate, 
And upsurge again. 
 
I am yours me in my great anger, 
In great infidelity, in enamored worries, 
I am sadly a Magyar. 
 
The hurled-up stone, forlorn involuntary, 
My little country, in exemplary form 
I strike your countenance. 
 
And woe, in vain, constantly ongoing intention, 
If you threw me up a hundred times, I would return, 
A hundred times, in the end. 

Trans. MP-P. 
Image: http://varazsbetu.hu/mesetar/a_fol-foldobott_ko/pdf

 
 

 
 
 
 
 

https://www.visegradliterature.net/works/hu-all/Kery%2C_Leslie_A.-1935
https://www.visegradliterature.net/works/hu-all/Kery%2C_Leslie_A.-1935
http://varazsbetu.hu/mesetar/a_fol-foldobott_ko/pdf
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