
Kölcsey Himnusza – kordokumentum és nemzeti ima

(A Magyar Alkotók és Gondolkodók
                                                   (MAG) 2011. március 8.-ai előadása) 

Annak szeretnék utána járni, hogy Kölcsey-Erkel Himnusza miként
összegezte mindazt, ami bennünket lélekben magyarrá tesz – és
miként ismerhet e műben önmagára a korabeli és mai magyarság.

I., Bevezetés

 Két jeles dátum: a Himnusz születése és Petőfi napja között látszólag 
minden aktualitást nélkülöző mindaz, amit elmondanék az 
elkövetkezendő egy órában. Aki iskolás műelemzésre gondol, azt 
viszont ki kell ábrándítanom.
 A téma – bármennyire is felemelő – csupán egyetlen, de 
legmonumentálisabb mozzanata annak a hetven évnek, amelyet így
jellemez 1857-ben a tudós Horváth Mihály:

„Egy lassú enyészeten búsongó népből élénk, vidor életű nemzet… 
mindenki tanul, törekedik szaporítani az ismereteket, terjeszteni a
műveltséget. A kiváltságos osztály maga áll a reformok élére s maga 
követeli vissza törvényes függetlenségünket”.

E hetven év ismerete nélkül felfoghatatlan. hogy 1848. március 15.-
ének reggelén fázósan és kedveszegetten útnak induló hat fiatal legény
mögé miként sereglett pillanatok alatt sokezres tömeg, s miként
tudtunk a kor két világhatalmával dacolva egy valóban új
Magyarországot teremteni.
 Négyük nevét már elfeledtük: Hamary Dániel, Sebő Antal, Gaál 
Ernő, Bulyovszky Gyula. Kettőét nem: Jókai Mór és Petőfi Sándor. 
Ez a hetven év a magyarság történelmének egyik legsikeresebb,
de mindenképpen leglelkesítőbb szakasza – a nemzetté válás 
évszázados folyamatának a befejeződése. 
E hetven év „aranymetszésében” született meg a Himnusz, az az
egyedülálló nemzeti ima, amelyben önmagát fedezte fel egy
nemzet.



Különös kegyelem az, hogy Erkel Ferenc zenéje teszi teljessé, a
kezdetet és a véget, mélységet és magasságot egyetlen hatalmas
ívelésű fohászban fejezvén ki úgy, ahogy a zeneirodalomban talán 
csak egyedül Liszt Ferenc h-moll szonátája.

II., Háromnegyed évszázados út a magyar függetlenség
visszaszerzése felé

A nemzetállam fogalma Európa szerencsésebb sorsú vidékein a
XVIII. század végén alakul ki. „Az államok addig önálló, elkülönült
tartományok összeolvasztásával jöttek létre, ezért különböző 
törvényekkel, szokásokkal, intézményekkel, jog- és mértékrendszerrel
rendelkező területek mozaikszerű halmazai voltak … A határokat nem 
jelölték ki pontosan megesett, hogy egy király alattvalói a
szomszédos ország püspökének az egyházmegyéjéhez tartoztak. Az
ország egymástól távol lévő lakó alattvalói esetleg nem beszélték 
egymás nyelvét, véletlenek, háborúk kapcsoltak bizonyos
tartományokat hol ehhez, hol ahhoz az államhoz. Mai szemmel nézve
nyilvánvalóan abszurdum, hogy Dél-Németalföld a XVIII. század
közepén ugyanazon uralkodó fennhatósága alatt állt, mint Erdély”
(Hahner Péter).

Magyarországon e folyamat kezdete korábbi, története
ellentmondásos (török és német párt, protestáns és katolikus, kuruc
és labanc). A török időkben, két pogány közt sínylődve Zrínyi „Ne 
bántsd a magyart” felkiáltása, Bocskai és Rákóczi „Patria”-ra
hivatkozása, a reformáció prédikátorai és vitézi költészete már
magukban hordozzák az egyetemes magyar nemzet fogalmának
csíráit.

„Óh, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viseled
paizsát” (Balassa Bálint). „A
külországi nemzetek egyetértenek a magyarság elpusztításában”.
(Forgách Ferenc, Báthori István kancellárja írta 1572-ben a „De statu
rei publicae Hungaricae” című korszakos történeti munkájában.)



A csaknem két évszázadig tartó hadak járása, a sorozatos járványok,
éhínségek hosszú időre az egyén puszta túlélését is bizonytalanná 
tették – a magasztosabb eszményeket csupán egyes kiemelkedő 
személyiségek képviselték. Mátyás Magyarországának lakossága
mintegy a felére olvadt le – a Rákóczi-szabadságharc után tán 3-4
millióan éltünk a Kárpát-medencében. És ennek a fele nem magyar
volt.
Hogy a járványok pusztítását felmérjük: 1708-ban, csak a
Székelyföldön meghaladta a százezret a pestis áldozatainak száma!
(1707/1715-ös pestisjárvány).

 Az ezt követő békeévekben, a felvilágosult kormányzásnak 
köszönhetően javulnak az életkörülmények. Az 1784/87-es 
összeíráskor (II. József) már 9 millió, 1846-ban (Fényes Elek közlése
szerint) 14 millió az ország lakossága.

Mindeközben Európában hódít a felvilágosodás, amelynek
gondolkodói az értelmet állították a középpontba, támadva a
hagyományos intézményeket, szokásokat és erkölcsöket.
A francia forradalom erőszakos és küldetésszerű módon képviselte a 

felvilágosodás filozófiáját.
A magyar felvilágosodás nem volt ennyire militáns – hazai

viszonyainknak megfelelően a nemzeti művelődés felemelését, a
haladást szolgálta, jelentős osztrák segítséggel.   

- A két Ratio Educationis (1777, 1806) – általános
tankötelezettség.

                     -A selmecbányai, a világon első bányászati-kohászati  
                  bányatisztképző, majd egyetem (1735-től folyamatosan  

fejlesztve), a keszthelyi Georgikon (1787)
                    - Postakocsi-járatok, hajózás a folyókon, sőt a Balatonon.  

(Festetics Phoenix-e)
- Hatalmas építkezési láz („barokk-sárga” templomok,

kúriák, kastélyok).
                     -1801 – himlőoltás alkalmazása – először Pesten. (Bene  

Ferenc prof).
- Kempelen Farkas fantasztikus gépei.



                    - 10 évvel Fulton előtt (1797) „Bucintoro” – az első gépi  
meghajtású hajó. (Batthyány)

-A nyelvújítás (fő korszaka 1770-1830) modernizálta, és  
mintegy 10.000 új szóval gazdagította nyelvünket.

                     -A magyar nyelvű színjátszás kezdetei (Buda, 1890,  
Kelemen László, Kolozsvár, 1792 – és vándorszínészet).
-Bessenyei, Csokonai és Kisfaludy színdarabjai

megteremtik a magyar drámát.
- Felsőcsernátoni Bod Péter megteremti a magyar     

irodalomtörténetet (Magyar Athenas 1766, Nagyszeben –
485 életrajzzal) és térképészeti munkáiban megmagyaro-
sítja a földrajzi neveket, kifejezéseket.

Ugyanekkor francia forradalom, majd a napóleoni háborúk
zűrzavara a békés Magyarországot Európa éléskamrájává teszik. Még 
a rossz minőségű élelmiszert is sokszoros áron tudjuk eladni, gyors 
életszínvonal-emelkedés következik be. A jómód jele a (mára már
eltűnő) népi építkezés és a gazdagon díszített népviselet, népi 
díszítőművészet első virágkora ez az időszak.    

Csakhogy a vesztes háborúk miatt Ausztriában is válság tör ki – még
Buda is felmerül székvárosként a nyugatról védhetetlen Bécs helyett!
 Erőszakos, ötszörös devalvációra, értéktelen papírpénz bevezetésére 
kényszerül az udvar 1810/11-ben. A réz hatkrajcárosokat
érvénytelenítik: ez a parasztságot sújtja, mivel ebben a címletben volt
a pénzkészlete.
 -1822/23 - 250%-os adóemelés, erőszakos, visszamenőleges 
újoncozás, feloszlatott megyei közgyűlések, sőt Nógrádban katonai 
kormányzás: ez a mélypont.
Egy évtizednél alig több ez a visszaesés, de a hosszú békés,

kiegyensúlyozott időszak után elviselhetetlen a teljes lakosság
számára.

Tanulságos ebből a mélypont-évtizedből idézni egy országgyűlési 
„védiratot”. Szerzője Kovacsics Márton György, de segít neki 
Kazinczy Ferenc és nádasdi Sárközy István is.



 1812-őt írunk. Nem 2006-o, vagy 2011-et. Figyeljünk! 
 A három nemes szerző felrója az országot kormányzó (idegen) 
hatalomnak:
          -  Gyűlölettől befolyásolt szemléletét, 

- Tudatlanságát s a magyarság örökös vádolását külföldön
- A nemzeti szerencsétlenségeink örömteljes emlegetését,

- (Török alóli) felszabadulásunk hamis színben feltüntetését,
- Nemzeti nagyjaink pocskondiázását, jobb esetben
elfelejttetését.
- egyedül, önmagunktól nem tudunk „európaiak”felemelkedni.

Szimbolikus események jelzik egy új korszak kezdetet:
- Rudnay Sándor hercegprímás 1822-ben nemzeti zsinatot hívott

      össze az akkori magyar fővárosba, Pozsonyba.  
        - 1823: Az első magyar opera - Kolozsvárott (Ruzitska Ferenc:    

Béla futása), és az Auróra-zsebkönyv (Kisfaludy Károly)
         - Fonodák, bőrüzemek épülnek, 
         - Építeni kezdik az esztergomi főszékesegyházat

- Bolyai János belefog az abszolút geometria megalkotásába.
         - Megszületik Petőfi  

       És: megszületik a Himnusz, ennek a nemzetépítő háromnegyed 
évszázadnak a „gyújtópont”-jában, amikor bebizonyosodott, a
„haladás” önmagában kevés a nemzetépítéshez – ráadásul ez a
haladás osztrák haladás – és Széchenyi máig érvényes programot ad:
„Vissza kell magyarosítanunk a magyarokat!”

  Már csupán a közvetítő, a médium kell, hogy eljuttassa mindezt a 
tömegekhez – amelyről azért tudjuk, hogy alapvető értékrendjében 
keresztény és nemzeti.
Ekkor, még…
    Van közvetítő, „médium”: – az Egyház, egyházak.  Emlékezzünk   
Rudnay Sándor érsekprímás katolikus zsinati kísérletére, 1822-ből.   

-1841.-ben pedig a korondi unitárius zsinat dönt: ezentúl
                legyen magyar nyelvű minden iskola minden fokon! Követi  

a többi felekezet is.
                    - működik a sok polgári egyesület (Széchenyi a Pesti  



                Körben lát először karácsonyfát!) 
                    - a nemzeti sajtó virágzik. (Élet és Literatúra,Figyelmező,   

Koszorú, Nemzeti Társalkodó, Atheneum, Pesti Hírlap stb.)
- megjelenik a Hitel, Világ, Stádium, a Politikai

programtöredékek
- a „vándorkomédiások” szekérkaravánjai minden faluba

eljutnak.
- a Nemzet Múzeum és a Nemzeti Színház felépül –

pénzt adni nem tudó, ezért ingyen kubikoló
parasztemberek is segítenek!

-Mészáros Lázár hadiakadémián képzi (titokban) a
jövendő magyar tisztikart. 

                 - Debreczeni Márton: 1831-ben gőzmozdonyt épít Zalatnán. 
 És nem utolsósorban megszületik három alapvető, a mai
magyaroknak tanulságos törvény:

– törvénybe iktatják az ország önállóságát
- a Partiumot visszacsatolják Magyarországhoz
- s törvényt alkotnak a magyar nyelv védelmében,
nem is egyet.

 Összefoglalva: felelős, nemzetért élő, nemzetstratégiát felépítő 
elit; a hagyományos nemzeti értékrendre épülő, egységes kultúra, 
eszmerendszer a köznéppel, s az ezt megjelenítő-közvetítő 
médiumok – megszületik a mai értelemben is vett magyar nemzet.
 Ennek az új nemzeteszmének természetes módon való megjelenítői a 
két új nemzeti szimbólum. a háromszínű zászló 

és a Himnusz

III., Nemzeti jelképeink.
Két nemzeti jelképünk tarthat számot a „kordokumentum”

megjelölésre: a szabadságharcot megelőző évtizedekben született 
trikolór és Kölcsey-Erkel Himnusza.
Ezen okból sem foglalkozom a keresztény királyság jelképeivel: a

Szent Koronával, az apostoli kereszttel, a jogarral, országalmával és
koronázási palásttal. Ugyanígy, ugyanilyen praktikus okokból
mellőzöm a továbbiakban a szintén külön tanulmányokat, köteteket 
megérdemlő és megérdemelt nemzeti címerünket, valamint az ősi 
turult.



 A nemzetté válás folyamata befejeződött: jelképei a háromszínű 
zászló és a Himnusz.

1., a nemzeti zászlónk,
amely két kor politikai küzdelmeinek is a

középpontjába került.
A zászló – szervesanyag-tartalma miatt – a maga testi valójában
esendő. Csupán korabeli, vagy nem sokkal fiatalabb ábrázolásaira 
hagyatkozhatunk. Egyetlen ősi példány áll rendelkezésünkre: a Berni 
Történeti Múzeum őriz egy apostoli keresztet ábrázoló zászlót, 
vélhetően Szent István évszázadából. Az apostoli kereszt a korai 
Árpád-házi királyok pénzein, címeres ábrázolásain a keresztény
királyi hatalmat jelképezi – tehát nem tekinthető egyértelműen magyar
nemzeti zászlónak.
Megkülönböztetett figyelem illeti viszont a rendszermegingás
második évtizedétől az Imre király idejéhez (1196 – 1204) kötött 
Árpád-házi zászlót, amelyet tudatos ferdítéssel „Árpád-sávos”-ként
erőltettek be a magyar köztudatba. Csak mellékesen jegyzem meg: 
címertanilag „hétszer vágott mező” a neve, „sávos” akkor volna, ha 
páros számú vágást tartalmazna.

 Első hazai ábrázolása, méghozzá zászlóként való ábrázolása Szent 
István dénárán látható, tehát két évszázaddal korábbi időből. Nemzeti 
(voltaképpen hétköznapi) jelképként kell felfognunk, hisz Szent István
uralkodói jelképeként az apostoli keresztet használta.

 Hazánktól keletebbre sokkal ősibb, az Árpádok keleti gyökereit 
bizonyító ábrázolásokat találunk - így például a donhuangi
barlangtemplom Kr.u. IV. századi freskóin e zászló alatt vágtatnak a
hun vitézek.
 A XIII. századtól kezdve általánossá válik a hétszer vágott mező 
magyar zászlóként alkalmazása: a Képes Krónika, a „Zürichi
címertekercs”, XV. századi kártyalapok, a Thúróczy-krónika, Johann
Schreier Mohácsot ábrázoló festménye – sőt a török és kuruc időkben 
készült festmények ábrázolják.
Épségben megmaradt II. Rákóczi Ferenc zászlaja: A kortárs
szóhasználatban „magyar módra vágott” zászlón a fejedelem



jelmondata olvasható: Iustam causam deus non derelinquet (Az igaz
ügyet nem hagyja el az Isten!)
 Még érdekesebb, hogy a török elleni csatákat megörökítő Nyugat-
európai miniatúrák, festmények egyetemesen a keresztény seregek
lobogóiként ábrázolják! Az 1396-os nikápolyi csatát ábrázoló török
miniatúrán is így van!
Vagyis joggal tisztelhetjük az országot építő Árpád-ház zászlaját 
nemzeti zászlóként, amelyet napjainkban a nemzetpusztító akarat
ellenében emelt fel a hazafias magyarság.

 1848/49 óta viszont a háromszínű, piros-fehér-zöld zászlót tekintjük 
nemzeti jelképünknek – a trikolór használata ekkor válik – francia
példára? - más országokban is általánossá.

 A vörös és ezüst („piros” és „fehér”) színek mellett már az első 
ezredforduló óta fel-feltűnt a harmadik, a zöld. Elsősorban az 
oklevelek függőpecsétjének fonalsodratában alkalmazták, elvétve 
koronázási drapériákon.
 A háromszínű zászlót először – minden előzmény és későbbi 
következmény nélkül - a négyszeres fejedelem Báthory Zsigmond és
Basta goroszlói csatájában (1601) használta az erdélyi sereg.
A francia forradalom hatására – amikor Európa-szerte divatba jöttek a
háromszínű zászlók – először Martinovics Ignác javasolta nemzeti 
zászlónak, majd 1806-ban királyi rendelet készül a magyar trikolórról,
de csak az 1848-as forradalom írta elő törvényileg a használatát.  

Sajnálatos, hogy az 1990-es címer-vitában, majd 2010-ben sem
sikerült elérni, hogy a címer a zászlónkra felkerülhessen. A történelmi
és érzelmi okok miatt már csak az utódállamokban élőkre gondolva is 
ez volna a helyes – ők ünnepeiken a címer nélküli trikolórt 
használva nem volnának vádolhatók idegen állam zászlajának
hordozásával.

2., A Himnusz.
 a., Előzmények. 
A XIX. század közepéig – a fentebb említett akkori
államszerkezetnek megfelelően – felekezetenként énekelt imák 
fejezték ki az összetartozást.



A katolikusok a szentistváni eszme újjáéledéseként kettőt is 
énekeltek:

Boldogasszony anyánk. – a 45 utáni emigráció újból
felelevenítette; közismert.

Szent István ének. – Akrosztikonja: „Árvakert”.
XIV. sz.-i gregorián dallam,

                                     hömpölygő 12-esek, hármasütemben: 
               „Lankadnak szüntelen vitézlő kezei 
                Nem szűnnek iszonyú sírástól szemei”.  
    Mindez együtt jelentős (ismeretlen) irodalmi-zenei műhelyt sejttet! 
A reformátusok Szenczi Molnár Albert XC. zsoltárát:
               „ Tebenned bíztunk eleitől fogva”. 
Az evangélikusok: 1566 óta Luther korálját: „Erős vár a mi Istenünk” 
A felekezetenként külön himnuszok gyengítik a nemzettudatot. De ez
a reformáció harcos, kezdeti villongásaiban kikerülhetetlen.
(Sámbár Mátyás protestáns prédikátor kovácsfogóval a fogainál megragadva hurcolja

Nagyvárad főterén vitapartnerét, míg az el nem ismeri igazát. Vagy: a Farkas utcai
templomot megrohamozó protestánsok a „pápista” gótikus ívek záröveit is kiverik – sok
halott!)

Európában a felvilágosodás évszázadában születnek meg a nemzeti
himnuszok.
  Általában a dallama születik meg először – 1743, angol himnusz - 
Henry Carey. (érdekes, hogy ez lett különböző változatokban a német, 
orosz, dán, svéd, svájci, liechtensteini himnusz is. Vagyis nem
hordozott a dallam nemzeti sajátosságokat!). Az angol himnusz
dallamának hatására születik meg Haydn Gott erhalte,-je, sőt a Nincs 
még veszve Lengyelország is.
A Marseillaise dallama – szövege és dallama együtt, egyszerre,

 A magyar Himnuszon kívül nincs arra példa, hogy előbb születik meg 
a szöveg, aztán a dallam!
 A különböző nemzetek himnuszai néhány fennkölt, vagy fennköltnek 
vélt téma körül csoportosulnak:

Dél-Amerika: szabadság + becsület
angolszászok és Skandinávia : Béke + táj + szorgalom.
franciás kultúrájú országok: igazság + törvény + becsület
utódállamok: alig burkolt magyarellenesség, kivéve

Szlovéniát (France Preseren), motívumai: nép-haza, ifjak-
hajadonok, jószomszédság. Szinte bordal!

Uruguay – 1846, Kölcsey-hatás. (Figueroa + Debály



Ferenc).

 Néha különös utat jár be egy-egy vándormotívum. Meglepőnek 
tűnhet, hogy a Kárpátia együttes „Felvidéki táj” című dala és az 
izraeli himnusz dallama ugyanaz! A dallam eredetileg reneszánsz
olasz (La Mantovana), amelyet Saint Saens, Bedrich Smetana is
felhasznált, kegyes egyházi ének is volt, majd lengyel, ukrán népdal –
végül egy moldvai román változatából (Ökrösszekér) vált Izrael
himnuszává: Hatikvah = Remény.

  Nálunk is megérett az idő a nemzeti önkifejezés igényének 
teljesítésére – 1822 Kisfaludy Sándor ír egy királyhimnuszt.

„Tartsd meg, Isten, nemzetünket
Királyunkat, törvényünket,
Boldog egyességben”

  Ugyan még Kazinczy is pártolja – de udvarhű hangja visszatetszést 
szül.

b., Kölcsey és a „megváltó áldozat”
Kölcsey a magyarság-felfogása nem öröm-élmény, hanem kínos-
keserves gyötrelem, prófétai felelősségvállalás. Keresztény-nemzeti 
történelem-felfogásának, hazaszeretetének egyetlen folytatója a
felelősségbe beleőrült Széchenyi, míg a francia forradalom 
liberálisaiért lelkesedő nemzet zárt sorokban nyomul a világosi 
katasztrófa felé.

Kölcsey Himnuszának titka: történelmének, érzelem- és hitvilágának
megismételhetetlen összegzése egyetlen sodró lendületű fohászban.  
 A magyarság jellemzésére két pejoratív fogalmat erőszakol minden 
megszálló hatalom: a testvérharcot (turáni átok) és a
a határtalan pesszimizmust.
A „testvérharc” a két pogány közötti lét, majd a korral részben
egybeeső kuruc-labanc világ feleslegesen abszolutizált 
következménye.
A magyarság „kollektív tudatalattija” nem a ránklőcsölt határtalan 
pesszimizmus, hanem hit a megváltó áldozatban. A Csaba-legenda



és Álmos feláldozásának legendája még a kereszténység előtti időkből 
származik. A megváltó áldozat pedig a kereszténység alaptétele is!
 (A klasszikus műveltségű magyar nemesség ismerete Arisztotelészt, 
akinek egyik fontos tétele volt: a meg nem bűnhődött bűnök okozzák az
államok vesztét. Ez a magyarságnál épp fordítva volna érvényes???)
Ez a megváltó áldozat-motívum vonul végig:

a pogány-keresztény motívumokat egyaránt tartalmazó
             archaikus népi imádságaink jelentős részén, 

a protestáns prédikátorok tanításain:
„Terülj hozzánk valaha is már egyszer, találsz puszta helyeket

itt is földünkben, építsd meg azokat jobb állapotukra! Te mindenható
Isten, ki vagy ennek adhatója, adj békességet országunkra, és az sok
pusztaságot és romlást fordítsd végre ellenségeinkre!”

(Magyari István)
„ Kiontom véremet édes nemzetemért,
Ezennel meghalok én szegény hazámért,
Nem szánok bizony érette ontani vért,
Mert én az Krisztustól veszek jutalombért”

                                                  (Kődi Farkas János 1657) 
 És a példasort folytathatnánk Zrínyin, a kuruc kesergőkön át akár a 
XX. századi Radnóti Miklósig.

A Himnusz 8 versszakát keretbe foglalja az első és utolsó:

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel;
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt! 

– a magányosságban, a pusztulás szélén egyensúlyozásban már csak
az ezeréves áldozatok megváltása ad reményt. Az eredeti cím („A
magyar nép zivataros századaiból”) is erre utal, nem a cenzúra
megtévesztésére. Az alcím (Himnusz) műfajmegjelölés – az 
klasszikus ókorban az istenekhez szóló ódát hívták így. Mára a



jelentéstartalom megváltozott – nem kis mértékben Kölcseynek
köszönhetően. Általános nemzetközi név az „anthem”. 

A 2.-3, versszak a dicső múlttal foglalkozik. 

Őseinket felhozád 
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai 
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein 
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

 Ez kedvelt fogás már a török idők óta: 
„Támasszuk fel azon magyar Mátyás királyt!

(Thököly haditanácsa – 1681)
„Mint egy ékes, eleven kép,
Voltál olyan szép
Magyar nép!”

                              (Rákóczi kesergő) 
                    „Hol vagy, Mátyás király, magyari erőddel, 

És Bocskai István, emlékezeteddel,
Hol vagy, Bethlen Gábor, vitézi híreddel?”

(Névtelen szerző 1670-es évek.) 
Kölcsey roppant visszafogott, szerény:

                     a hazát csupán egyetlen jelző ékesíti (Általad nyert szép
hazát..)

                     És csupán egyetlen győzelem, az is a legyőzött felé  



tisztelettel hajolva:
„ S nyögte Mátyás bús hadát

Bécsnek büszke vára”.
A napóleoni háborúk okozta válságsorozat mélypontján különleges

nyomatékkal bír így a dicső múlt, sőt Bécs emlegetése: gondoljunk az 
1812-es Kovacsics-Kazinczy-Sárközy féle védiratra!

A 4.-6. versszak:

 Hajh, de bűneink miatt 
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben, 
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát 
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének! 
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre.

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette

     A dicső múlttal szembeállított, magunknak köszönhető bűnhődés is 
ősi téma: 



                     „Nagy sok jót tőn teveled az Isten, amikor bűneidért  
haragjával fenyeget meg”

(Szkhárosi Horváth András)
                     „Nem volt külerőszak: ott benn 
                      Önmagadban volt megölő mirigyed, 
                      S átkos elejtőd” 

(Baróti Szabó Dávid)
                      Zrínyiász: a török voltaképp Isten büntető ostora. 

   Ez a legfőbbike a Kölcseyt szorongató fájdalmaknak: 
az idegent jutalmazzuk, a magyart kimarjuk,

                     500 főrend, 700.000 nemes – 10.000.000 közember,  
„nemtelen” ellentéte.

Kihúnyó népi szókincsünket, balladáink ellaposodását régóta a
hanyatlás jelének látja. Balladáink már nem össznépi témákról
(„Lengyel László jó királyunk”), hanem holmi fellógatott betyárokról
szólnak.
 Későbbi országgyűlési beszédei is erről szólnak:  
                     „A magyar nyelv ügyéről” 
                     „ A szatmári szegény adózó nép helyzetéről” 

(Tanulságos, hogy ez utóbbiban feltárja a zsidó uzsorások okozta
nyomort is. Még tanulságosabb, hogy e beszédét félreértve a saját
parasztjai felgyújtják Kölcsey birtokát., és amikor bíróság elé
kerülnek, kiváló és ingyenes védőügyvédjük akad: maga Kölcsey) 
 A belső viszály miatti önvád a kuruc idők óta téma. 

„Magyar magyar ellen halálos ellenség,
Vére ellen kardot köt ez a nemzetség
Atya, fia, bátya közt nincs most egyesség”

(A megnyomorítottakra ne mérj – labanc vers!)

 A 7, versszak már teljesen a jelenről szól.  

Vár állott, most kőhalom, 
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből, 



Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből! 

Minden sora, sőt szava Kölcsey szabadságeszményével ellentétes 
képet fest a korról. A szabadság kínzó hiánya az oka a jelen minden
szenvedésének – talán már az áldozat sem hoz megváltást?
(Kölcseyre gyakran hivatkoznak korunk liberálisai. Csakhogy

Kölcsey liberalitása épp ellenkező a szociálliberális elvekkel: 
nemzeti önrendelkezés,
az adózó nép felszabadítása
a sajtócenzúra eltörlése és
vallásszabadság).

A 8. versszak megerősíti: Istenen kívül csak magunkra számíthatunk, 
egyedül vagyunk.

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt! 

Ez a tétel is végigvonul történelmünkön:
„Ki szánhat? Bánd magad nyomorúságodat,
mert nézi s nem érti az csak romlásodat,
aki segíthetné szép országodat.”

(Rimay János)
„Bizony az gallérunk alá pökik az német!”

(Pázmány Péter)
És Kölcsey után egy nemzedékkel:

„A Kárpátoktól le az Al-Dunáig
                        Egy bősz üvöltés, egy vad zivatar  

Szétszórt hajával, véres homlokával
Áll a viharban maga a magyar”

                                                 (Petőfi) 



3., A Himnusz utóélete

 Bartay Endre (a Nemzeti Színház bérlője) 1843-ban a Szózat, majd 
1844-ben a Himnusz megzenésítésére ír ki pályázatot.
Erkel egyetlen óra alatt komponálja meg – harangok zengését hallva
közben.
 De egyelőre a Szózat lesz a hivatalos – Gyulai Pál még 1903-ban is a 
Szózatot nevezi a himnuszunknak.
 Először a kiíró Nemzeti Színházban játsszák el 1844-ben, majd a 
Széchenyi gőzös 1846-os óbudai ünnepélyes vízrebocsátásának 
ceremóniája során.
  1846. szeptember 21-én a Kisfaludy gőzös balatonfüredi 
vízrebocsátására épp akkor nyaraló előkelők, művészek, helyi 
mesteremberek, földművesek, hajóépítő munkások, halászok és 
léhűtők sereglettek össze. Amikor a Kisfaludy méltóságteljesen 
besiklott a Balatonba, ez a roppant vegyes társaság
meghatódottságában - minden összebeszélés nélkül – könnyes
szemmel énekelte el a Himnuszt.

Kölcsey-Erkel Himnusza mellett végképp 1903. március 15.-én,
Pécsett állt ki a nemzet.
A kadétiskolába ekkor látogatott el Ferenc József. Hatalmas tömeg
gyűlt össze királyt látni a hegyoldalban. Amikor a hintó begördült, a 
katonazenekar a Gotterhaltéra kezdett. A tömeg – lévén március 15.-e!
– megdöbbent, majd a zenekarba a Himnusz éneklésével fojtották bele
szuszt.
Így, ilyen módon egyetlen nemzet se állt ki himnusza mellett!
De voltaképpen az történt, hogy – amint az elején leszögeztem -
Kölcsey-Erkel Himnuszában önmagát ismerte fel a magyarság.

A II. világháborúban a front közeledtével a Kölcsey család a Nemzeti
Múzeumra bízta a kéziratot.
A Rákosi-korszakban több kísérlet történt a „helyettesítésére”.

Közismert eset Kodály Zoltán és Illyés Gyula karakán kiállása a
Himnusz mellett, amikor Rákosi új himnusz írását követeli tőlük. 
Kevésbé tud a mai közvélemény a „Köztársasági induló”-nak

nevezett primitív bolsevik „agitká”-ról, amelyet végül Nagy Imre első 
miniszterelnöksége idején jobbnak láttak elfelejteni.



„Elnyomás, szolgasors
Ez volt a rend, ezer évig
hullt a pór, hullt a gyereke.
Dologtalané volt az ország
S míg a nép hordta a terheket

      A múltba néző csupa sebet lát. 
Csak vért, jajt, panaszt, könnyeket.
Munkára, harcra hív ma minket,
Életünknek új értelmet ád,
Milliók ajka zengi bízón,
Hogy éljen a köztársaság!”

2000-ben iktattuk törvénybe, hogy hivatalosan is a magyar nemzet
jelképe a Himnusz.

2011. február 1.-15. Sárközy Csaba


