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Pósa Zoltán

Holdkérlelő

Sápadt tűzzel
Ködburkolta
Holdtestvérem
Mentsd meg szegény
Szertehúzó
Magyar népem

Vezess minket
Csaba herceg
Csillagútján
Vágtasson
Az éterpályán
Hadak Ura
Nagy Keve
És fehér lován
Napkirály
És Jégkirálylány, 
Álmos vezér
Jobbján-balján
Kacagányos
Hunor Magyar
Nimród vezér
Két hős fia
Követi a vezéreket
Kusid, Botond
Attila és Árpád hada

Űzzük el a bitorlókat
Győzhetünk, ha mint hajdanán
Magyar, székely, úz, hun, kabar
Végre újra egyet akar

Sápadt tűzzel
Ködbeburkolt
Holdtestvérem
Ébreszd föl már
Szertehúzó
Magyar népem

Csodaszarvas  

Óh Szent Csodaszarvas
Szittyák őskirálya
Szentháromság titka
Világnak virága

Téged űzve leltek
Kies őshazára
Bérces Grúziára
Hős vezéri lelkek

Szent Turul nyomában
Vissza vezérelted
Még ősibb honunkba
Csodák pusztájába
Dús Pannóniába
Árpád ősapánkat

Várták ott Attila
Istenünk ostora
Szittya maradvái
Hun székelymagyarok
Avar Csörsz árvái

Megvédtük magunkat
Aljas hódítóktól
Mégis fogyatkozunk
Hitvány kufároktól

Mert nincs veszélyesebb
Mint a belső ellen
A nyelvünkön szóló
Gyilkos ártó szellem

A pénzért mindenre
Kapható áruló
Akinek a haza
Rögönként eladó

Vegye vissza tőle
Bizalmát a magyar
Megteheti most
Ha végre egyet akar

Legyen újra példánk
Őseink jelleme
Nemere, Attila
Csörsz, Árpád szelleme

Hadak Ura segíts
Jöjj Arany Atyácska
Legyen újra hazám
Mária országa
Szent Háromság szíve
Világnak virága

Segíts Csodaszarvas
Szittyák Őskirálya

Ne merd bántani a 
magyart

Tőle tudta meg a világ
életmentők bölcsességét
az égiek igazságát
ős-források tiszteletét
Krisztus földi küldetését
a föltámadás csodáját
örök életünknek titkát
ne próbálja hát a magyart 
Európa kioktatni
legfőbb titkoknak tudóját
a bűnös és barbár Nyugat
igére és hitre fogni

Diószegi György Antal

Magyar vitézség a keresztény Európáért 
a nándorfehérvári (1456)

és az otrantói (1481) diadal fényében

Kiemelkedő jelentőségű a XV. századi ke-
resztény Európát megvédő magyar vitézség, kü-
lönösen a nándorfehérvári (1456) és az otrantói 
(1481) magyar diadal fényében. A Hunyadiak 
hosszú évtizedeken át küzdöttek rendíthetet-
len elszántsággal és hadászati tudással a haza 
és Európa védelmében. Nándorfehérvár hősei 
nemcsak a hazát, hanem egész Európát védték! 
Nándorfehérvár magyar hősének, Hunyadi Já-
nosnak és vitéz seregének dicsőséges győzel-
mét egész Magyarország és a korabeli Európa 
ünnepelte! Erre emlékeztet napjainkban is min-
denkit a keresztény világban a déli harangszó! 
Nándorfehérvár (1456) és Otranto (1481) csatá-
iban a magyar katonák csodálatos győzelmeket 
arattak: a kereszténység megvédése érdekében 
folytatott küzdelmeink, egyetemes értékeket fel-
mutató XV. századi győzelmeink világa örök ér-
tékeket mutatnak föl napjaink nemzedékei szá-
mára is.

I. Nándorfehérvár hőse, Hunyadi János – 
„országolsz Istennel s diadalmaskodol az 

angyalokkal”

A „legboldogabb ember” volt Hunyadi János 
„korunk összes halandói között”, mert „a Terem-
tő őt is megáldotta gyermekekkel, akik felől a 
legjobb reménységgel lehetett”. „Egész életében 
hír és dicsőség vette körül. […] Legyőzte és meg-
szalasztotta a nagy császárt. Hatalmas diadalt 
aratott, amire mindig úgy vágyakozott, és övéi-
nek dicsérete és diadalkiáltásai között jó névvel 
végezte életét.” 

„Üdv, mennyei ragyogás, 
Ország koronája, lehulltál. 

Földnek fényessége, kihunytál. 
Hej, széttört a tükör, melybe tekinteni reméltünk. 
Most, ellenséget legyőzve, országolsz Istennel 

S diadalmaskodol az angyalokkal, 
Ó, derék János!”

„Kapisztránói János fráter” Hunyadi Jánost a 
végóráján „Istennek ajánlotta”, és a fentebb kö-
zölt „sirató verset mondotta”. (1) Hunyadi János 
szent életűként tisztelt volta kitűnik a következő 
magyar imából is! Csete István (1648–1718) je-
zsuita szerzetes a Magyarok könyörgése címet 
viselő, a nándorfehérvári hősökre való emlékező 
imájában (a többi között) a következőket rögzí-
tette: „Istennek nagyobb dicsőségére, hazának 
megmaradására”, a „keresztyénség böcsületire 
a két diadalmas Jánosok ezen a napon”, azaz 
július 22-én, „boldog emlékezetű gubernátor Hu-
nyadi János, a magyarsággal barát Kapistranus 
Szent János a keresztes hadakkal Nádorfehérvár 
alatt” oly diadalt aratott, mely „victoria hírire e 
napot inneplő tisztelettel szenteli az ország”. 
„Ezek nem keresték, ami övék, hanem ami a 
közönséges jót, Isten és keresztyénség dicsősé-
gét, hazának megmaradását, békességét nézte; 
amellett ezek kardot kötöttek, táborba, mezőbe 
kiszállottak, sok próbákat tettek, véreket ontot-
ták; azok vigyázása őrizte a keresztyén országok 
nyugodalmát; azok vére, sok ezereknek életit 
oltalmazta; azok vitézsége, sok szegénységnek 
vagyonát, édes álmát, falatját bátorságba tar-
totta. Ők hullottak, mi épültünk; az ő orcájokon 


