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Régóta csodálója vagyok Kiss Gy. Csaba professzor tudásának, gerinces 

magatartásának. Egyetemista korom óta figyelemmel kísérem pályafutását, és 
azóta tapasztalom, milyen jól ismeri a szomszédos népek történelmét, irodal-
mát. Értékes, kiérlelt könyvei, melyekre elég sokáig kellett várniuk a Közép-
Kelet-Európa kérdéseivel foglalkozó kutatóknak, tanároknak, diákoknak, az 
utóbbi időben sorra napvilágot látnak. 

A nemrég megjelent kötetében Kelet-Közép-Európa himnuszainak segít-
ségével „párbeszédet kezdeményez” a szomszédos nemzetek között. Németh 
Lászlóval vallja a szerző, hogy a legnagyobb gond, hogy nem ismerjük egymást, 
pedig évszázadok óta egymás mellett élünk, hasonló a gondolkodásmódunk. A 
jó szomszédság feltétele egymás kölcsönös megismerése. Ezt a célt szolgálja a 
tizenhárom ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Hor-
vátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, 
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia) himnuszának és néhány más, fontos nemzeti 
versjelképének bemutatása, egybevetése. 

Természetes dolog, hogy minden nemzet szívét leginkább saját himnusza 
dobogtatja meg. Bárhol lévén a világban, a Himnusz hallatán elérzékenyedünk. 
Ha jól tudom, mi vagyunk az egyetlen nemzet, amely a szilveszteri mulatságot 
megszakítva, Himnuszt énekel az újév első perceiben. Különösen pedig azok-
ban vált ki erős érzelmeket a himnusz hallgatása, éneklése, akik számára hosszú 
ideig tilos volt e nemzeti versjelkép előadása. 

Kiss Gy. Csaba könyvének első fejezetében felvázolja a nacionalizmus 
kutatás főbb vonalait, és rámutat a nemzetté válási folyamat közötti különbsé-
gekre Nyugat- és Kelet-Közép-Európában. A nemzeti himnusz mellett sok 
minden szerepelhet a nemzeti jelképtárban, mint pl. a középkori fővárosok, az 
uralkodói székhelyek, az egyházi központok, az államalapító uralkodók, a 
nemzeti szentek, a fényes győzelmek és a sorsfordító vereségek, a kormányzati 
épületek, az emlékművek, a nemzeti zászló, a címer, a postabélyegek, 
bankjegyek, a nemzeti ünnepek. Közülük a címer, a zászló, a himnusz és a 
nemzeti ünnepek az alkotmányokban is szerepelnek. Térségünkben különösen 
fontos szerepük volt az eredet- és alapítási mítoszoknak. A nemzeti himnusz a 
modern nemzet jelképeinek egyike, melynek mintájául a dinasztikus angol 
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himnusz és a Marseillaise szolgált. Tartalmi szempontból három csoportra 
oszthatók a nemzeti himnuszok: az uralkodókat dicsőítő dinasztikus vagy 
királyhimnuszok, az impulzív, forradalmi néphimnuszok és a hazát mint ideális 
tájat dicsőítő és a nemzeti sajátosságokat bemutató országhimnuszok. Ez a 
felosztás Kelet-Közép-Európában kissé módosul a nemzet és állam kettőssége 
miatt. A szerző egy negyedik csoportba sorolná „a nemzetet mint jellegzetes 
emlékezet- és értékközösséget dicsőítő” himnuszokat. Ide tartozik Kölcsey 
Hymnusa. 

A könyvben elemzett himnuszok és más himnuszértékű költemények 
keletkezési ideje jól tükrözi a kelet-közép-európai nemzeti mozgalmak fáziskü-
lönbségeit. A sort az 1797-ben született Nem halt még meg Lengyelország kezdetű 
lengyel himnusz nyitja meg, de a térség himnuszainak többsége a forradalmak-
kal teli XIX. században keletkezett. 

Nem is gondolná az ember, hogy milyen sok párhuzam és kapcsolat van 
a térség himnuszai között. A könyv olvasásakor döbbenünk rá, hogy az azonos 
szerep: a haza, a nemzet dicsőítése, a táj szépségeinek, a nemzet erényeinek, 
múltjának dicsérete, valamint a közös ókori és nyugat-európai minták milyen 
nagy hatással voltak Kelet-Közép-Európa himnuszaira. Gyakran több költe-
mény, ill. annak megzenésített változata is nemzeti jelképként szolgál. 

Az egész szlávság körében elterjedt Dąbrowski mazurka mellett nagy nép-
szerűségnek örvendett nálunk is az Isten, ki Lengyelhont... és a Búsul a lengyel hona 
állapotján kezdetű dal. A fenti jelképek befogadástörténete a Szózattal egyetem-
ben igen gazdag. Petőfi Nemzeti dalának is létezik átköltött változata. „Bárme-
nyire különböztek is a nemzeti mozgalmak céljai, akármilyen feszültségek, 
konfliktusok voltak térségünk nacionalizmusai között, a jelképteremtő törekvé-
sek hasonlósága és kapcsolathálózata, miként a nemzeti versjelképek példáival 
láthattuk, gazdag anyaggal bizonyítható.” 

Nagyon érdekes a Haza- és nemzetkép a himnuszokban c. fejezet is. Mint a 
könyv címében, a szerző felteszi a kérdést: hol van a haza? Ott, ahol a politikai, 
állami határok jelzik, vagy pedig ott, ahol egyazon kulturális-nyelvi közösség él? 
A lengyel legionáriusok Lengyelország fölosztása ellenére azt éneklik, hogy Nem 
halt még meg Lengyelország. A haza mi vagyunk, akik együtt énekelünk a politikai 
körülményektől függetlenül: „...a haza lengyel eszméje nincs a terület 
eszméjéhez kötve.” Tehát a lengyel himnuszban nem az állam, hanem a nemzet 
az elsődleges. Ján Kollár számára sem a politikai egység, hanem a szlávok kul-
turális-nyelvi összetartozása volt a meghatározó gondolat. A nemzeti önképben 
a haza gyakran mint a bibliai Éden, ideális táj, Árkádia jelenik meg, egy ideális 
haza képe villan fel, felhívásul, üzenetül a jövő nemzedékeinek, hogy az egykori 
boldog állapotot kellene visszahozni a jelen sivárságával szemben. A nemzeti 
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katasztrófák, a sorsdöntő csapások, a nemzethalál víziói pedig „az áldozat sze-
repének az elfogadása, valamilyen magasabb érték (…) jegyében.” 

A nemzeti történelem és héroszai, A tér jelképei a himnuszokban és az Utak a 
nemzeti himnusz rangjáig szintén rendkívül izgalmas fejezetei a könyvnek. A füg-
gelékben megtaláljuk a szerző által elemzett jelképverseket eredeti nyelven és 
magyarul.  

Ismerjük meg egymás himnuszát, s azon keresztül egymás történelmét! 
Olvassunk egymásról minél többen! 

 
Gedeon Márta 


