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Ajánló 
 

 
Kedves Olvasó!  
 
 
Ajánlom Neked ezt a kis gyűjteményt: 
 

 ha szereted Jehovát és szeretsz róla olvasni, hogy gazdagodjon szellemiséged,  

 ha kedveled a szépirodalmat, hogy eddig talán ismeretlen költőket, verseket ismerj meg, 

 ha Jehova Tanúja vagy, hogy megismertesd az emberekkel Jehovát, akinek nevét talán 
jobban elfogadják a sokak által tisztelt magyar költőktől, 

 ha nem vagy Jehova Tanúja, hogy lásd a Jehova név mennyire elfogadott a magyar 
kultúrában (is), 

 ha hiszel a Teremtőben, hogy hited megerősödjön, 

 ha nem hiszel benne, hogy jobban megértsd a hívőket. 
 
A kiadvány ízelítőt ad azokból a magyar versekből, melyekben szerepel Isten neve. Nem törekedtem 
arra, hogy a teljes verset bemutassam, mert néhány monumentális lírai alkotás oly mértékben 
megnövelte volna e dokumentum méretét mind digitális, mind nyomtatott formában, hogy 
elveszítettem volna azt a célomat, hogy könnyen és főleg gyorsan továbbítható legyen a világhálón. 
 
Azt, hogy mely versből mennyi maradt meg, azt alapvetően két dolog határozta meg. Az egyik az 
Arcanum Adatbázis Kft. „Verstár CD-ROM 50” kereső motorja, amely hol hosszabb, hol rövidebb 
szakaszokban talált rá Jehova nevére, a másik pedig a szöveg tördelése, hiszen igyekeznem kellett 
a legjobban átlátható módon elhelyeznem a képeket és a verstöredékeket. 
 
Ezúton mondok köszönetet az Arcanum  Adatbázis Kft. „Verstár CD-ROM 50” készítőinek, és Szabó 
Attilának, aki „Verstár '98 CD-ROM” segítségével 1999-ben először készítette el ezt a gyűjteményt 
Szegeden. Az indított a frissítésre, hogy az újabb kiadású CD-ROM talán több helyen találja meg 
Jehova nevét, ill. az évek alatt sokszor másolt, majd újramásolt példányok miatt megkopott 
minőséget szerettem volna visszaállítani, hogy széles körben továbbterjeszthessük. 
 
 
 
 
 
 

Üdvözlettel: 
Keszi Csaba 

2011. április 24. 

Budapest, Békásmegyer 
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Rimay János / [ELSŐ RÉSZE] / [X] MÁS 
Egyedül tebenned, 
Mellém híván neved, 
Szent Jehova, reménlek, 
Hív ígíretedben 
S fiad érdemében 
Bizom, hol járok-kelek, 
Tebenned nyugodván, 
Mint lelkem oszlopán, 
Minden jókkal bételek. 

Rimay János / MÁSODIK RÉSZE / [XXV] MÁS 

HATALMASKODÓK ELLEN 
Hallgass meg engemet, 
Ki hívom nevedet, 
Mennybéli Úr, Jehova, 
Nyavalyával teljes, 
Bűnnel lévén terhes, 
Nem mehetek sohova, 
Tégedet tisztellek, 
Tégedet követlek, 
Vezérelsz valahova. 

Rimay János / MÁSODIK RÉSZE / [XXVIII] 

MÁS 
Kegyes Jehova, tekints reánk mennyből, 
Kid rád kiáltunk keseredett szívből, 
Ment meg éltünket az sok undok bűnből, 
Nagy kegyelmedből. 
 
Légy azon kedvvel hozzánk, romlottakhoz, 
Amellyel voltál régi atyáinkhoz, 
Kik folyamodtak úgy te irgalmadhoz, 
Mint ércoszlophoz. 

 

Zrínyi Miklós / FESZÜLETRE 

9. O te nagy Jehova, kegyelem forrása, 
Kegyelmes Eloim nagy Istennek fia, 
Seregek Istene, zsidóknak királyja, 
Alfa és Omega, és jók bizodalma! 

Zrínyi Miklós / [ELÉGIA] 
5. Az kit én szüvem bán, 
Hogy nem élem gyümölcsét; 
Urának, hazának 
És nagy Jehovának 
Had talált volna kedvét. 
Mint pálmafa termett, 
Ugy ő neki köllött 
Elröndölni menését. 

Zrínyi Miklós / EPIGRAMMATA / SZIGETI 

ZRINI MIKLÓS 
Mutattam pogánynak, 
Hogy nagy Jehovának 
Kedves szolgája voltam, 

Zrínyi Miklós / Szigeti veszedelem / Pars 

quinta (Ötödik ének) 
81. 
Nem láttam semmi jót, kiben megnyughatnám, 
Nem találtam nyugovást, kiben bizhatnám, 
Csak néked, Jehova, az mikor szolgáltam, 
Akkor megelégedtem és megnyugodtam. 

Zrínyi Miklós / Szigeti veszedelem / Pars nona 

(Kilencedik ének) 
44. 
Akkor az vitézek kimennek mindketten, 
Hiját segítségül Jehovát szüvökben, 
Vannak bátorságban és nagy reménségben, 
Mindenfelől vigyáznak nagy sötétségben. 
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Zrínyi Miklós / Szigeti veszedelem / Pars 

decima quinta (Tizenötödik ének) 
21. 
Égi musikának gyönyörü szózatja 
Szép Echonak választját megváltoztatja. 
"Szent, szent, szent mindenható Isten, Jehova," 
Egész mennyei sereg vigan kiáltja. 
23. 
Illyen méltóságbul nagyon parancsola, 
Az az jó, az az igaz, az nagy Jehova, 
Hogy minden musika egyszersmind hallgatna, 
És hogy öszvegyülne mennyei udvara. 

 

Petrőczi Kata Szidónia / V. 
Hatalmas emberek törekedéseket, 
Megutálván megveti. 
S én sok siralmimot és jajgatásimot 
Látya de csak neveti, 
Hogy utána járok nem szán hogy fáradok 
Sőt szivét keményiti. 
 
Senki nem tudhatja által nem láthatja 
Mit forralnők szivébe 
Hogy így tétovázik hol hevül hol fázik 
Ravaszul elméjében. 
Csak te látod uram Szentséges Jehovám 
Mit tölt fel ő szíveben. 
 
Előtted nints reitve sem semmi elfedve 
Az ő gondolatiban. 
Tudod ő szándékát istentelen voltát 
Ne segéld dólgaiban. 
Támagj fel melettem és légy segedelmem 
Vezérem utaimban. 

 

 Amade László / VILÁGI ÉNEKEK / CV. LÁLA, 

LALA, DALILA... 
1. 
Lála, lala, Dalila! 
Te vagy Pannus szívem, 
Habár volnék Sámsom is, 
Nincsen erőm, hivem: 
Ha akarod, lángozom, 
Rajtad áll hévségem, 
Ha nem, - fázom; huss huss, 
Pannus én szerelmem. 
 
2. 
Oh Jehova! már hova 
Menjek illy kétségben? 
Két ut vagyon előttem 
Igyekezetemben: 
Balra szegény, ha megyek, 
Ki lép ösvényemben: 
Jobbra pedig nem lehet 
Ezer irigyemben. 
 
 

 

Földi János / TÖREDÉKEK / Solt. XCII: v. 1. 3. 
Bosszúállásoknak Istene Jehova! 
Bosszúállásoknak Istene, tündökölj ki! 
Meddig a' hitetlenek, Jehova! 
Meddig diadalmaskodnak a' hitetlenek? 
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Verseghy Ferenc / 178: Az Istenben való 

Bizodalom. 
Nézdsze az érzékeny pásztort, melly hűven apollya, 
melly szorgalommal, védi legelteti 
nyáját! Gyenge füvekkel 
tellyes rétre vezérli ő, 
csendesen andalgó patakokkal itattya, rögetlen 
völgyeknek ernyes hüsseihez viszi 
ártatlan követőit. 
Illyen Pásztorom énnekem 
Jehova! sem bal eset, sem szükség engemet el nem 
rémíthet. Ő már dajka kegyelmivel 
sokszor visszavezette 
új életre fogyatkozó 
lelkemet, a' jónak bátrabb ösvényire sokszor 
a' tévedésnek kész veszedelmibűl 
csak hogy fénnye nevének 
terjedgyen; hogy atyálkodó 
irgalmát az egész Mindenség lássa, dicsérje. 

Verseghy Ferenc / 184. A' LXX. Zsoltár. 
Mert ellenségim követ fúnak ellenem; 
tanácsot tartanak, kik lesbe vették éltemet. 
Azt mondgyák ők: elhagyta őt az Isten! 
űzzétek, ragadgyátok meg! nincs, a' ki mentse. 
Ne távozz tőllem Jehovah! 
siess én Istenem! segedelmemre. 
Romollyanak meg szígyenszemmel 
éltemnek ellenségei; 
csúfságba, gyalázatba essenek, 
kik romlásomban fáradoznak! 
Benned reménlek én azonban szüntelen; 
'a új Énekekkel dücsőítlek Tégedet! 
Kegyelmedet hirdessék ajakim, 
egész nap segedelmedet: 
mert hatalmad' csudáit fel nem számíthatom. 
Újultt erővel járúlok Tehozzád Jehovah! 
's csak igazságodot magasztalom. 
Mint ifiút oktattál erre Istenem! 
's mind ekkoráig hirdetem csudáidot. 
Ősz fejemet vénségemben se hadd el, 

hogy hirdethessem karodot 
még a' jövendő nemzetségnek is, 
az érkező világnak nagy hatalmadot. 
Egész a' magosságig hat jóságod Istenem! 
Nagyok mind tetteid! Ki hasonlit Hozzád? 
Sok súlyos inséget tűrettél énvelem; 
de új életre hoztál ismét, 
a' föld' méllyébűl visszavezérelvén. 

Verseghy Ferenc / 186. Memor esto verbi tui. 
A' gonosz embereket 
kárhozatos kényekre fajúlni 
látván kegyes törvényeidtűl, óh! mint 
jár által engem' a' haragnak 
szent tüze! Ámde viszont 
kellemetes dalhang hagyományod 
nekem szarándokságomnak völgyében! 
Még éjjel sem felejtem én el 
Jehova! szent nevedet, 
melly kegyesen vonz engemet arra, 
hogy szent szabásidot hűven megójjam. 
Nem is kivánok e' világonn 
semmi egyéb javakot, 
csak hogy szent hagyományidot, ammint 
a' jó fiúhoz illik, tellyesítsem. 
 

 

Kisfaludy Sándor / II. Kötet: Regék / VIOLA ÉS 

PIPACS VAGY HAMIS BARÁT. 
8. 
Mert esküszöm égre, földre, - 
S ég s föld örök Urára, 
Jehovára és fijára 
S kínos keresztfájára! 
Az nyeri el leányomat 
S vele minden kincsemet, 
Ki a pogány szerecsenen 
Vérig boszúl engemet. 
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Csokonai Vitéz Mihály / 1794 / Szomorú 

versek 
Most már a nyavalyák fonnyasztó serege 
Ráütvén, régólta volt ennek betege. 
Kivált három héttől fogva Jehovának 
Sújtoló kezei rásúlyosodának. 
Végre lövésére halálos nyilának, 
Lelkét híven visszaadta jó Urának. 
De akár életet ért is, akár halált, 
Nyereséget mindég a Krisztusba talált. 

Csokonai Vitéz Mihály / 1794 / Hunyadi 

Ferenchez 
Leszállott a Vallás - mennyei nevezet! 
Mely a mindenható szent Atyához vezet - 
Leszállott a Vallás. Óh, szentségek Atyja! 
Mennyei súgárral fénylett ábrázatja, 
Melynek szent felsége édességgel játszott, 
Rajta a Jehova négy betűje látszott. 
Méltóságos mellén az Urim Thumimmal 
Tűndöklött, két lángot-vetett Kérubimmal, 
S tisztelő fényt vetett, kik látták, azokra; 
Mint emészthetetlen Mózes csipke-bokra. 
Derűlt benne szívet enyhítő tekintet, 
Melyről vígasztalás lágy balzsamát hintett. 
Édes nyúgodalom űlt szempillantásán, 
Felséges szelídség minden mozdúlásán. 
Ez az a szent követ az ég és főld között, 
Mely hozzánk az Isten öléből kőltözött. 
Ez az a jóltévő, melyet ha megvetünk, 
Életet hazudó halál lesz életünk. 
Ez jött le, s oly szent fény omla orcájáról, 
Mint Mózesnek, mikor lejöve Sináról. 
Leszálla s egy fényes felhőre leűle, 
Ruhája az égről a főldig terűle, 
Melyet sok halandó tudományok fogtak, 
Alatta tisztelő csókkal mosolyogtak. 
E' jött le tisztelni azt a vídám napot, 
Melyben idvezlették sokan e főpapot. 
Így szólott, s csak alig kezdettük hallgatni, 
Szent borzadás fogá lelkünket meghatni: 
Istennek hív papja! kit e nagy Sionnak 
Leányi tisztelnek egy kegyes Áronnak, 

Kinek szent érdemid az Úrnak házába 
Hosszas sorral vagynak metszve sittim-fába, 
Ki az Úr házában állsz hív szolgálatot, 
E néppel mindennap tévén áldozatot, 
Hogy még a te lelked az élők főldén él, 
Kedvesebb a sok száz lelkek életénél; 
Öröm van a mennybe, a főldön vígadnak, 
Ég-főld közt a sok száz vivátok szaladnak. 
Meglész, amit mindég kívántak mindenek, 
Mert az égre ilyen kérések jöttenek: 
Isten! a kegyesség jó bírája s atyja, 
Ezt esdekli sok száz szívnek indúlatja, 
Hogy tartsd meg sokáig kegyes püspökünket, 
Aki szent orcádhoz vezérli népünket, 
Az élet vizével legeltetvén nyáját, 
Hordozza a tőled írt törvény tábláját. 
Kerítsd körűl őtet minden javaiddal, 
Hordozd kézen fogva több prófétáiddal, 
Folyjon rá, mint drága kenet, szent áldásod, 
Hogy légyen házadat építő Esdrásod. 
Egész nemzetsége e Lévi-fiának 
Légyen a nép előtt szente Jehovának. 
Jábesi időket érjen örvendéssel; 
Végre az egekbe ragadd fel Illyéssel, 
Ahol zengjen száján az a dicső ének, 
Melyet énekelnek a huszonnégy vének. 
Ilyen szók lebegtek az Úr zsámolyánál, 
Mely a Kérubimok rettentő vállán áll. 
A Jehova hármat mennydörgött ezekre 
A változhatatlan végű kérésekre; 
A lelkes állatok trónussa dörömbölt, 
Alól, a felhők közt a főld s tenger bömbölt, 
Melyet a sikoltó lárma tisztelettel 
A forgószeleknek szárnyán végezett el - 
Így esett. Ti pedig mind, mind örüljetek, 
A Jehova lelke lakozik veletek, 
Ád kegyes Abdiást, kegyes Esdrásokat, 
Törésre állt Mózest, istenes papokat. 
Ád szuperintendenst, amilyet csak kértek, 
Olyat, mint Hunyadi, akit már esmértek, 
Olyat, mint Hunyadi, s annál is bőlcsebbet - 
Bőlcsebbet? - mit mondok! - Már nem szólok többet. 
Ezt mondván, hirtelen eltűnt szemem elől, 
Hosszan bársonyozván az eget jobbfelől. 
Láttuk a felhőkbe miként bemerűle, 
S az élő Istennek lábaihoz űle, 
Csókolván grádiccsát dicső trónusának, 
Háromszor kiáltott szentet Jehovának; 
Melyre a dicsőűlt lélek templomában 
Zengett a szent minden szerafim szájában. 
Trombiták harsogtak, a triumfus ének 
Hangjára az egek öszverendűlének. – 
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Garay János / KISEBB KÖLTEMÉNYEK 1828-

1853 / HASZSZÁN. 
,Áldott az úr, mond a török -, 
És szent az úr oltára, 
De Allah-akbar mennydörög, 
S Mohammed a szolgája.´ 
«Az isten egy, kiált a pap - 
Miként az égen egy a nap, 
Tenéked Allah néven, 
A nagy Jehova nékem.» 

Garay János / KISEBB KÖLTEMÉNYEK 1828-

1853 / PARLAGI RÓZSÁK. 
Oh mért határt e lángnak  
Nem szabhatok; 
Látnád, kinos gyötrelmim  
Mi nő nagyok. 
 
Oh mért nem mérhető meg  
E szívüreg, 
Látnád, mi tenger érzet  
Fér benne meg! 
 
Oh mért nem adhatok szót  
S nyelvet neki; 
Hogy a kimondhatatlant  
Zenghesse ki. 
 
Ah, kínom véghetetlen  
Mint a nagy ég, 
Nagysága mérhetetlen  
Tenger-fenék. 
 
Ah kínom, mint a titkos 
Jehova-szó, 
Gyarló ember-ajakkal 
Nem mondható! 
 

 

 

Tompa Mihály / ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK 

/ 1847 / JÉZUS ÉS A NÉP. 
Izráel népe, nagy csoportban 
Haladott el mellettem gyorsan; 
A páskha-bárány ünnepére 
Kiki a szent városba tére; 
S én kínomban kiálték, szólván: 
Segitsetek sorsom mivoltán, 
A Jehovának szent nevében...! 
S vigasztalást hiába kértem... 
Mert ők mondának: az Úr vélünk, 
De ápolásra rá nem érünk! 
S mint szikla tenger hullámábul, 
A nép közül bátran, szilárdul, 
A Megváltó emelkedett fel, 
S a szózat ajkirúl imigy kel: 
Ki az közűletek, ki által- 
Hat a sziklán pillantatával? 
Avagy a sziv mélyébe nézhet... 
Hogy ajkán ily kemény itélet! 
A törvény mond: hogyha szombatnap 
Barmod verembe hull, kivonjad! 
Kik ünnepen szegény- s betegnek 
Enyhűlést hoznak: jót mivelnek! 
S bizony, bizony mondom tinéktek, 
Kik az oltárnál ünneplétek, 
S élvén kovásztalan kenyérrel, 
Imádkoztatok nappal-éjjel: 
Bizony, bizony mondom tinéktek: 
Mind, annyi jót nem művelétek, 
- S nem vagytok kedves Jehovának, - 
Mint maga ez asszonyi állat! 
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Arany János / 1847-1852 / A BETYÁR 
Ezt az egyet nézd el, Jehova! 
Nem cselekszem többé, de soha; 
Ezt se teszem, bár is, magamért: 
Teszem... a jó Isten tudja mért. 

Arany János / AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY 

1845 / Negyedik ének 
Már szilaj indúlat megvillanyzotta karokkal 
Reszket az éhes vad felölelni a nagybecsü zsákmányt: 
S hah!... az igéző lyány rút egyszemü vén banya lőn, ki 
Feltartván zörögős kezeit, mint Éden örökre 
Zárt kapuin kardját Jehovának visszafenyítő 
Angyala, ott állott, kiaszott tilalomjegyezőként. 
Visszariad, s mielőtt tisztán eszmélne Hamarfy, 
Hármat tapsol a nő tenyerével, s a pofozott lég 
Háromszor veri föl visszhangjait a ligeteknek. 
Ekkor az éj minden rém állata zúgva előjön: 
Ronda füles-baglyok, denevérek nagy sokasága 
Röpdesnek körülötte, varangyok tábora tesped 
Lába elé, iszonyú mérget kérődzve tokáik 
Sejtjeiből, kígyók csúszkálnak, vértarajokkal, 
Öltögető nyelvvel, dühösen, mert épen a titkos 
Kő-fúvást kellett elhagyniok: ördögi pillék, 
Tarka török kendőt vetvén berovott derekukra; 
Pókok, hátaikon hordván aszkéta keresztet, 
Ellenben hasukat táplálvá rabolt zsiradékkal 
Ádáz skorpiusok, meleg égalj élet-eloltó 
Szörnyei, mellyeknek lassú hada krími tatáros 
Száguldói gyanánt jőnek fene tőrü darázsok. 
Mindezen undok nép hősünket közre szorítá. 
 

 

Petőfi Sándor / 1847 / TOMPA MIHÁLYNÁL 
Uj hivatalodban hogy éled világod? 
Hogyan vagy, mióta az istent szolgálod? 
Szépecskén benőtt az udvarod; semmi a, 
Még jó: nem vesz éhen múzsád szárnyas lova. 
Megfér-e együtt a lant és a biblia? 
Nem vesz össze rajtad Apolló s Jehova? 

Petőfi Sándor / 1848 / KÉSZÜLJ, HAZÁM! 
A bécsi német 
Egytől-egyig mind megveszett, 
Istentül elrugaszkodott, az 
Ördögnek adta lelkét, 
És mostan e bélpoklosok 
Ezt kurjogatják: 
"Minékünk a szabadság 
Árnyéka nem kell, 
Maga a szabadság kell minékünk, 
Teljes szabadság minden áron!" 
Igy kurjogatnak 
E sátán cimborái, 
S mi lesz a vége e históriának? 
Az lesz a vége, hogy császárjokat, 
Kegyelmes jó császárjokat, 
Elkergetik, 
Családostúl elkergetik, 
Isten Jehova ugyse' 
Elkergetik! 
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Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS 

REGE / Az első halott * 
S Isten is mulatni járt körébe 
Sokszor, és nagy angyalhad kisérte. 
Két szomszédos ormon áll az oltár, 
Mindkettőről égbe áldozat száll; 
Ábel és Kain állanak fölötte, 
Az hódolva, ez meg elmélkedve. 
A magasból Jehova lenézett, 
S hogy megérté, mindenik mit érzett, 
A hivőre jó kedvvel mosolyga, 
Kétkedő Kain mennykőtől lesujtva 
DűI a földre oltárában egyben, 

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS 

REGE / Az angyal utja 
Gábor angyal néz, csak néz, sokáig, 
Míg eszébe jő, hogy égbe szálljon, 
S nem kincset visz, csak nehány virágszált, 
Jehovának amit bemutasson. 

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS 

REGE / Lót * 
"Jőjj hát, jőjj, s kövess te, mond aztán nejéhez, 
Jehovának súlyos karja fekszik itten, 
Elpusztúl e város, elvesz a hely is, hol 
A próféta hangját gúnyolák merészen." 

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS 

REGE / Viharkirály 
Látja ezt Jehova, s a harcot kerülve 
Igy szól a királyhoz : "Mit bolygatják egymást, 
Akik oly sokáig éltünk békességben, 
Kössünk frigyet, kárát nem vallod majd meglásd. 

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS 

REGE / A fecskéről 
Férjével volt hát most, ah de szíve ismét 
Vissza, vissza vágyott kisgyermekeihez, 
Jehova fecskébe költöztette lelkét 
S jól ismert házának csarnokán fészkelt ez. 

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS 

REGE / A nő teremtetése 
Még miljó világink meg sem születének, 
Jehováé mellett trónod is már álla. 
A nagy Elohimok meghódoltak néked, 
Közülök Lucifer maga sem hiányzott, 
És ki Jehovával is dacolva hódolt, 
Rózsaszál vessződnek szinte térdet hajtott. 
Jehovának jött egy pajkos gondolatja, 
A végetlen ürben hogy földünk teremtse, 
Játékáúl az ős szellemeknek és ím 
Gondolatját menten a tett is követte. 
Jehova teremtett önképére férfit, 
Mint bábot készítünk a gyermek-színpadra, 
Melyen olyan furcsa méltósággal játszik 
Szem elől elrejtett sodronyán vonatva. 
"Készen áll a föld, most kormányozzuk együtt !" 
Szólott Lucifer. - "Nem, az csak engem illet ! 
Viszonzá Jehova; vagy nem-é teremtém 
A földnek királyát ?" - s amint mondta, úgy lett. 
Folyt a harc. Csupán őt vágyott megnyerhetni 
Jehova, s csábítá kedvese kezével, 
Ámde az, kinek nem volt üdve, csak e kéz - 
Békedíjul mostan mégsem fogadá el. 
Bírok én alkotni még egy új világot, 
S Hajna lesz világom áldó istensége, 
Vagy birom tiédet, Jehova, megrázni, 
És ismét csak Hajna lesz kegyelmem bére." 
Szólott Lucifer, s folyt a harc új erővel, 
Míg végtére győzött Jehova hatalma, 
S mint mindég, úgy itt is a vesztő lett vétkes 
S a győzőé lőn az érdem koszorúja. 

Madách Imre / ELSŐ RÉSZ / 3. LEGENDA ÉS 

REGE / Az utolsó itélet 
Föltűn Jehovának trónja a magasban 
S áldásos jobbján az angyalok megállnak, 
Balján villámterhes barna fellegek közt 
Leskelődik lelke a vak éjtszakának. 
S ím, amint elnémul, Jehovának arcán 
Szent harag gyulad ki s mond : "Hiú ember te, 
Hitted-é, hogy szentelt célomat kivívni 
Szükségem lehetne rád, gyarló eszközre ? 
S íme, Jehovának arca felmosolygott, 
S mond : "Kelj fel leányom, gyönge minden ember, 
Boldog, akit nem nyom tettek öntudatja, 
Melyeket gazság szül és erényűl ád el. 
S Gábor angyal újra int, padisah lép fel, 
Vállán még bíbor van, önhittség szemében; 
"Mondd el, - szól Jehova - mint éltél a földön ?" 
"Képedet mindvégig méltóan viseltem. 
Most egy spáhi lép fel, roncsolt kacagányban, 
Katonás léptekkel büszkén a középre, 
S előbb mint szólna, jól ismert hangot hall, 
Jehova kiált rá : "Fel fiam, előre! 
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Reviczky Gyula / VÁLTOZATOK / Magány 
Küzdjek közönnyel, félreértve 
(Van-e magány irtóztatóbb?), 
És könnyet ontsak a szemétre, 
Mint Jehova szolgája: Jób? 
Az élet gyors hullámverését 
Epedve halljam, mint a rab; 
S az életszomj, a lelki éhség, 
Mint Tantaluszt, úgy marjanak? 

Reviczky Gyula / VÁLTOZATOK / Az utolsó 

költő 
Hideg van, hó van: ennyit tudni márma. 
Nincs több erő a földben, Anteusz; 
Villámod megfagyott, szegény Zeusz. 
Jehova, Buddha, Alláh nagy nevének 
Nem száll a földrül égbe hálaének. 
A végitélet szörnyü harsonája 
Az isteneket holtakúl találja. 
Prométeusz, lelánczolt istenember, 
Mi hasznot hajtál ellopott tüzeddel?... 
Hiába hoztad földre az Olimprul: 
Nézd a világot: megfagyásnak indul. 
Epikur, mézes ajku bölcselő, 
Gyönyört, de mérsékeltet hirdető: 
Szólj, életünk' hogy' kell beosztanunk, 
Hogy élvezzünk, habár éhen halunk! 
Mit ér a tudomány, óh Faust, mit ér! 
Tudósnak lenni, lásd, ma nincs kiér'. 
Koriolán, hajolni nem biró, 
Ma már nincs nyers tömeg, csak eszkimó. 
Bübájos Héloise, mesés alak, 
Nincs több szerelmet suttogó ajak! 

 

Komjáthy Jenő / RÉGI REGE / ÓDA A 

NAPHOZ 
Mert te vagy Adonáj s te vagy a sokszemű Ozír. 
El-Saddaj is te vagy, a szörnyű, 
A halhatatlan Jehova te vagy 
És te vagy Moloch is, a tűz, az úr; 
Te vagy a fénylő Jupiter, Zeusz, az égi 
S te vagy Apolló! 
A pusztitó, a zord, a sivatag Azázel, 
S a ragyogó, a lobogó Bál - jól tudom - te vagy mind, 
Lángokat oldó! 

Komjáthy Jenő / TÖREDÉKEK, VÁZLATOK / 

ANTIKRISZTUS 
Hozsannát zeng nekem az újkor, 
Az eszme vaskos, kézzelfogható. 
Hát vesszen az, 
Ki elszédül forró lehelletétől. 
Az ég üres; ezt így találta Laplace 
Legyen a föld is minta-hízlaló, 
Az eget átkutattam s mit se lelt, 
Csak óriási űrt, a távcső. 
Jehova, akit imádnak 
A zsidók és vénasszonyok. 
A szentirás hazug, veszett könyv, 
Minden rossz tőle származik. 
Botor, kietlen s béna bölcsesége. 
Kopott és gyermekes minden sora. 
Az élvet hirdetem. Határtalan 
Legyen az ember üdve, mámora! 
Szinültig még az élet színbora, 
S bár nem jövök szamáron, 
Utamra is virágot hintenek. 
 



 

12 

 

Ady Endre / Az Illés szekerén / A Sion-hegy 

alatt / Isten, a vigasztalan 
Hatalmasabb a Jehovánál, 
Ő a hideg Ámennek atyja, 
Ő csak mosolyog és akar 
S egy fagyott Nap az ábrázatja. 

Ady Endre / Szeretném, ha szeretnének / 

Rendben van, Úristen / Vezeklő vigadozás 

zsoltára 
Víg zengedezésre hivattam 
S gonosz jajjal illettem nagy személyed, 
Jehovák Jehovája, Élet. 
Jehovák Jehovája, Élet, 
Minden jajom víg-hahotázva szánom, 
Bocsásd meg a szomoruságom. 

Ady Endre / A Minden-Titkok versei / Az Isten 

Titkai / Kain megölte Ábelt 
Uram, én Jehovám, 
Tudtam, hogy ölni nem szabad 
S Kain megölte újra Ábelt: 
Megöltem magamat. 
Megöltem magamat, 
Mert furcsák voltunk kettesen: 
Fogadj, Jehovám, két-eggyünket 
Értőn és kedvesen. 

Ady Endre / A menekülő Élet / A szűz Pilátus / 

Dalok a labdatérről 
Talán más most a világ, 
Nincs játékból kitudott, 
Csenevész, sárga fiú. 
Pedig, nagy Labdaverő, 
Én titkos, nagy Jehovám, 
Úgy szeretném az ilyet 
Mindet összegyüjteni 
S egy vígságos játékban 
Egy utolsót játszani. 

Ady Endre / Ki látott engem? / A 

kényszerűség fája / A bölcsesség áldozása 
Íme, halld erényim rendjét, Jehova. 

Ady Endre / A halottak élén / Ésaiás 

könyvének margójára / Ésaiás könyvének 

margójára 
3. Miért, hogy a föl-fölemelkedett Embert mindig 
visszarántja Valaki, 
kit Úrnak is neveznek, Jehovának is, Rendelésnek is, 
Sorsnak is? Az 
Ember már-már készül jónak és Istennek változni, de 
Perazim hegyén 
fölkél az Úr. 
 

 

Móricz Zsigmond / CXXIII. ZSOLTÁR 

Nyomorúságban veszteglők 
Szemeimet Hozzád emelem, 
Ki lakozol mennyben Istenem! 
 
Mint szolgák a gazdát figyelik 
S szolgálók az urnő kezeit: 
Jehova úgy vészünk mi körül, 
Amig rajtunk lelked könyörül. 
 
Könyörögni hajt az alázat, 
Mert gyalázat rajtunk, gyalázat. 
Csúfolkodnak vélünk a dúsak, 
Legyaláznak gőggel koldúsnak. 
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József Attila / VERSEK / 1924 / ÉN DOBTAM 
Én dobtam ide magamat, szívünkben vakok topognak, de 
szándékunk 
egyet jelent a rádiummal 
Maholnap Jehovák leszünk, hogy emberré teremtsük 
magunkat újra 
Ez a szerelem s a patakhúrú ének, mely most 
kinyújtózkodik, hogy 
fölérjen valahogy kedvesem bokájáig 
A lélek hullámhossza éppen a magasságom, ezért van az, 
hogy csóknak 
mondjuk a szédítő naprendszereket 
Forognak és zengő fekete hajuk alatt szelíden 

mosolyognak az imádságok. 
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