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Magyar nemzeti jelképek
•

 
Magyar Alkotmány, XIV. fejezet:

 „A Magyar Köztársaság fővárosa és nemzeti jelképei 
74. §

 
A Magyar Köztársaság fővárosa Budapest. 

75. §
 

A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey 
Ferenc Himnusz című

 
költeménye Erkel Ferenc 

zenéjével. 
76. §

 
(1) A Magyar Köztársaság zászlaja három, 

egyenlő
 

szélességű
 

piros, fehér és zöld színű
 vízszintes sávból áll. 

(2) A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, 
hasított pajzs. Első

 
mezeje vörössel és ezüsttel 

hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld 
hármas halomnak arany koronás kiemelkedő

 
középső

 részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar 
Szentkorona nyugszik.”



Himnuszok 1.
•

 
Istent vagy a szenteket dicsőítő

 
ének, a 

katolikusoknál a hivatalos imádság része
•

 
Ószövetségi szokásokból és őskeresztény 
hagyományból nőtt ki 

•
 

a műfaj már születésekor a legemelkedettebb a 
lírai formák között 

•
 

mindig megnyilatkozik az erőfeszítés: 
felemelkedni a tárgyhoz, méltónak lenni ahhoz, 
akihez könyörgünk 

•
 

a kereszténység középkori századaiban a latin 
nyelvű

 
himnuszokban élt a líra 



Himnuszok 2.

•
 

Shelley és az angol romantika fedezte fel 
újra a himnuszt 

•
 

modern himnuszköltészet második forrása 
a német filozófia volt -

 
ez az idealista 

gondolatrendszer a világmindenséget mint 
a szellem egységét fogta fel 

•
 

a történeti ihlető
 

a francia forradalom volt, 
az emberiség jövőjének ígérete, a 
szabadság birodalmának eljövetele 



A himnuszok napjainkban 1.
•

 
szinte mindennek lehet himnusza (politikai 
mozgalom, párt, város, sportegyesület, nép, 
ország, vallás, nemzetközi szervezet stb.)

•
 

ezek funkciója, előadásmódja hasonló: 
áldáskérés, együvé

 
tartozás hangsúlyozása, 

jövőre tekintés
•

 
zene: kórusszerű, nagyzenekarral előadható; 
ünnepélyes, temetői vagy egyházi zene 
dallamai, illetve indulószerű

 
lelkesítés 

•
 

előadási körülményei: más szimbólumokkal 
(zászló, ünnepség, díszszázad, évforulók

 
stb.) 

függnek össze



A himnuszok napjainkban 2.
•

 
részeik elhagyására is sor kerülhet 

•
 

a hallgatóságtól együttműködést igényel (szabályozott 
viselkedés, esetleg együtt éneklés)

•
 

kiemelkedő
 

helye van az oktatásban, kötelező
 

az 
ismerete, sokszor idézik 

•
 

a legtöbb nemzeti himnusz története igen összetett, 
fordulatokkal teljes

•
 

gyorsan elterjednek
•

 
ritkán használ egy-egy nép, kultúra egyetlen ilyen 
alkotást

•
 

gyakran idegenek teremtik a nemzeti himnuszt (Uruguay 
és Paraguay: magyar származású

 
katonazenész) 



Nemzeti himnuszok

•
 

nemzeti himnusz: modern nemzet 
jelképeinek egyike

•
 

róla valamiféle közmegegyezés szokott 
határozni

•
 

előfordul, hogy az alkotmány is rögzíti, mi 
a himnusz 

•
 

Közép-Európa: a 19. század közepétől a 
végéig konszenzus alakult ki arról, mely 
költemények váljanak nemzeti jelképpé



Angol és osztrák himnusz
•

 
az első

 
valódi modern himnusz: az angol God

 
save

 
the

 King/Queen: az 1740-es években már népszerű
 Angliában 

•
 

osztrák himnusz: Haydn zenéje 1797-ből egy 
burgenlandi horvát ének és egy egyházi ének 
dallamkeverékéből és Lorenz Leopold Haschka

 
(alkalmi 

költő
 

és jezsuita páter) szövege
•

 
először 1797 februárjában adják elő

 
Ferenc császár 

születésnapján a bécsi udvari színházban
•

 
határtalan a lelkesedés, gyors a terjedése

•
 

a közös állam, kormány és hadsereg hivatalos 
himnuszává

 
válik





Német himnusz 1.
•

 
a Habsburg Birodalom széthullásával tűnik el, 
majd az Anschluss után tér vissza 

•
 

ma: 1945 utáni új osztrák himnusz Mozart 
„szabadkőműves-kantátájának”

 
dallamára

•
 

Deutschland, Deutschland
 

über
 

alles: az osztrák 
himnusz leszármazottja

•
 

Haydn dallamára August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben

 
versére (Lied

 
der Deutschen)

•
 

először Hamburgban adják nyilvánosan elő
 1841 október 5-én

•
 

1848-ban: még a helyi himnuszokat éneklik 





Német himnusz 2.
•

 
1871: császárság kikiáltása Versailles-ban: a poroszok a 
maguk királyhimnuszát éneklik az angol himnusz 
dallamára

•
 

a császár jelenlétében először 1901-ben hangzott el
•

 
hivatalos himnusszá

 
a weimari

 
Németországban válik

•
 

a nemzetiszocializmus idején emellé
 

„párthimnuszként”: 
a Horst-Wessel-Lied

 
(a Deutschlandslied

 
csak ezzel 

együtt hangozhat el!) 
•

 
1952 óta újra hivatalos himnusz, úgy, hogy a 3. strófát 
éneklik 

•
 

NDK-himnusz: Johannes R. Becher
 

szövegére Hanns
 Eisler

 
dallama, 1949. november 7-étől 



Francia himnusz
•

 
Marseillaise: a Strasbourgból hadba induló

 önkénteseknek szerzi Claude-Joseph Rouget
 

1792 
áprilisában

•
 

Ugyanezen év júliusában 500 főnyi marseille-i csapat 
énekli

•
 

1795: a konvent nemzeti himnusszá
 

minősíti –
 

ez az 
első

 
hivatalos nemzeti himnusz a világon

•
 

1792 őszétől minden nagyobb francia győzelem után 
ünnepélyes módon hangzik el (de: XVI. Lajos vagy 
Robespierre kivégzésekor is ezt éneklik) 

•
 

Napóleon után hosszú
 

ideig nem hivatalos himnusz, az 
1870-es porosz-francia háború

 
idején hangzik fel ismét

•
 

1879-től ismét hivatalos (199-féle kottából alkotnak egy 
egységes dallamot)

•
 

Magyarországon sokféle fordítása volt (az első
 

1793-ból 
Verseghy Ferenctől) 



Internacionálé

•
 

Internacionálé: valószínűleg 1871 júniusában, a 
párizsi kommün leverése után írta Eugène

 Pottier
 

munkás forradalmár
•

 
dallama 1888-ból, Pierre Degeytertől

•
 

a ma is ismert magyar változat 1904-ben készült 
Bresztovszky

 
Ernő

 
tollából: 1905-ben Fiumében 

énekelték először magyarul egy 
munkásgyűlésen az utcán

•
 

1919-ben hivatalos himnusz Magyarországon 



Oroszország, USA
•

 
Oroszország: 1833 előtt az angol himnusz orosz parafrázisa 
hivatalos

•
 

ezután Zsukovszkij
 

verse, az Isten óvd a cárt
 

váltja fel 1917-ig
•

 
1917 után az Internacionálé

 
fokozatosan állami himnusszá

 válik
•

 
1944. újév napjától: A.V. Alekszandrov

 
szerzeménye, a 

Szojus
 

nyerusimij... hivatalos
•

 
az Internacionálé

 
párthimnusz marad (a legtöbb kommunista, 

jó
 

néhány szocialista párté)
•

 
USA: négy nemzeti dal, ma a Csillagos-sávos lobogó

 
(Star 

Spangled
 

Banner) a hivatalos, Francis Scott Key verse 1814-
 ből, a Fort McHenry

 
hősies védőiről

•
 

A 19. század végén a hadsereg és a flotta zászlófelvonásain 
játszották, így az első

 
világháborúban már himnusz, de ilyen 

minőségében csak 1931-ben cikkelyezik be 





Izrael

•
 

Izrael: Hatikva
 

(Remény): eredetileg 
cionista mozgalmi dal (Smetana Moldvája 
is felhasználja dallamát, magyar népies 
változata is ismert)

•
 

a Csehországból kivándorolt Samuel 
Cohen dallama valószínűleg 1882-ből, 
először 1886-ban hangzott el

•
 

1933: a 18. cionista kongresszus ismeri el 
a zsidó

 
Palesztina himnuszának 



A finn himnusz és a 
Szózat

•
 

magyar kultúra legérdekesebb hozzájárulása a világ 
himnuszaihoz: Vörösmarty Szózatának finn befogadása

•
 

Szózat
 

első
 

közlése: 1837 elején az Auróra almanachban
•

 
1842: lefordítják németre

•
 

1845: Helsinkiben megjelenik a svéd fordítás
•

 
Ludvig Runeberg

 
ennek hatására készíti 1846 tavaszán 

hazafias versét (Vårt land
 

= Hazánk)
•

 
ezt zenésíti meg Fredrik

 
Pacius

 
1847-ben –

 
ez a mai finn 

himnusz (1889-es finn fordítását használják)
•

 
a két világháború

 
között független Észtország is a finn 

himnuszt követi, ugyancsak a lívek himnusza 





Magyar nemzeti jelképversek
•

 
magyaroknál nagyjából egyetértés: a Hymnus 
mellett a Szózat

 
és a Nemzeti dal

 
a 

legfontosabb nemzeti jelképversek 
•

 
a Boldogasszony anyánk (katolikusok) és a 90. 
zsoltár (reformátusok): erősen hatnak a nemzeti 
jelképekké

 
választott műalkotásokra 

•
 

Hymnus: Isten áldd meg…: nyilvánvaló
 

bibliai 
eredet (Zsoltárok könyve, Mózes első

 
könyve)

•
 

az áldás tárgyaként nem az ént vagy a mit jelöli, 
hanem a magyart: a költő

 
közvetítői szerepe 







Hymnus 1.
•

 
nagyon sok kapcsolat a zsoltárokkal, 
mindenekelőtt Szenci

 
Molnár 

Alberttel, illetve általában 16—17. 
századi magyar irodalmi 
alkotásokkal

•
 

Cseke, 1823. január 22. dátummal 
jelzi a keletkezést Kölcsey

•
 

1989-től e nap kormányhatározattal 
a Magyar Kultúra Napja

•
 

először 1829-ben az Aurorában 
közölték (1828 decemberében jelent 
meg) 



Hymnus 2.
•

 
az igazi figyelem a Nemzeti 
Színháznak a Hymnus

 megzenésítésére kiírt pályázatával 
kezdődött 1844-ben –

 
ezt Erkel 

Ferenc nyerte el (Vörösmarty 
Szózatát már 1843-ban 
megzenésítette Egressy Béni)

•
 

Gárdonyi Géza szerint egy óra alatt 
írta Erkel a zenét (valószínűleg 
legenda)

•
 

1844. július 2-án adták elő
 

először
•

 
szélesebb körben ezután vált 
népszerűvé, pl. a Széchenyi nevére 
keresztelt új gőzhajó

 
avatásakor is 

elénekelték 1844 nyarán, ezt 
követően egyre gyakrabban adják 
elő







Hymnus 3.
•

 
már 1845-től tankönyvi darab

•
 

1848. március 15.: a Nemzeti Színházban Bánk 
bán

 
előadás, majd Rákóczi-induló, Marseillaise, 

a Hunyady
 

Lászlóból a „Meghalt a cselszövő”
 kezdetű

 
kórus, a Nemzeti dal, népdalok, majd a 

Himnusz, a Szózat, elmenetelkor a Rákóczi-
 induló

•
 

sok vidéki városban is előadták, énekelték 
márciusban, de

•
 

a forradalom és szabadságharc alatt még nem 
nyert olyan rangot, mint a franciáknál a 
Marseillaise



Hymnus 4.
•

 
az 1840-es évek végén felváltva éneklik a Szózattal, az 
’50-es években már elsősorban a Himnusz számít a 
nemzeti népéneknek

•
 

ünnepélyes alkalmakkor –
 

pl. Ferenc József és Erzsébet 
1857-es látogatásakor, az 1865. országgyűlés 
megnyitásakor –

 
rendszeresen játsszák

•
 

a Kiegyezés után válik szokássá, hogy a hazafias 
lelkesedés megnyilvánulásaként társas 
összejöveteleken, nyilvános ünnepségeken stb. éneklik, 
gyakran a Szózattal együtt

•
 

helyzete még a 19. század végén sem egyértelmű
 

és 
preferált 



Hymnus 5.
•

 
a 20. század elejétől emlegetik nemzeti imaként, 
az ünnepi alkalmakkor egyre inkább kizárólag 
ezt éneklik (bár jogszabály nem kodifikálja)

•
 

törvényes státusza nincs rendezve
•

 
1949 után: a népköztársasági államforma 
kihirdetésével a jelképekben is szakítani 
kívánnak a magyar múlttal

•
 

javaslat új himnusz írására (Illyés Gyula 
szövegével és Kodály Zoltán zenéjével 
gondolják: egyikük sem vállalja) 



Hymnus 6.

•
 

az 1989. évi XXXI. törvény emelte a 
nemzeti szimbólumok sorába

•
 

az Alkotmány XIV. fejezete 75. §-a: „A 
Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey 
Ferenc Himnusz című

 
költeménye Erkel 

Ferenc zenéjével.”
•

 
ma játszott zenekari hangszerelését 
Dohnányi Ernő

 
készítette 1919-ben 



Reviczky Gyula 
verstöredéke

Légy híve 
rendületlenül 
hazádnak,

Ha volna is kivüle
 más helyed.

Állitsd
 

meg utjokban, 
kik Bécsbe vágynak.
Hazánk határán igy

 állj őrszemet.



Szózat
A mamelukokhoz

TISZÁDNAK rendületlenül
Légy híve, mameluk!

Bölcsed ő, majdan sírod is,
Melybe mindünk bebuk’.

A házban ő
 

pártján kívül
Nincsen számodra hely,

Adjon vagy vegyen a keze,
Szavaznod „tak”-kal

 
kell!

Jokózus
 

Morózus
üdv. Poéta

(Bolond Istók, humorisztikus 
képes hetilap, 1878. 

március 3.)



Rózsa Miklós: Hymnus a koronázás évfordulójára

Örök Jóság! Világok Alkotója!
Halld meg, mit ajkam most rebeg:
Legyen előtted tetszetős ez ének

És hő
 

imám kedves neked.
Sujtó

 
s jutalmazó

 
Atyám Te,

Könyörgésemnek adj helyet;
Ne vond meg tőlem véghetetlen

Irgalmadat, Kegyelmedet!

Hadd zengjek hő
 

imát népünk nevében
Király s hazáért én magam,

Óh hadd legyek én hü
 

tolmácsolója
Mindannak, minek vágya van.

Por a porért kiált, a porbul,
Ajkam könyörgő

 
szót rebeg:

Óh teljesitsd, hogy háladalban
Zenghessük dicsőségedet



Mely annyit szenvedett e szép hazáért
-

 
E népet –

 
áldd meg óh Uram,

Szabadságát a béke lágy ölében
Hadd élvezhesse boldogan!

Bőséget árassz szép honára,
Vésztől, nyomortól mentsd meg őt:,

Légy harczba’
 

és békébe’
 

véle
S küldj rá

 
a multnál

 
szebb jövőt!

Urak Ura s Királyok Királya
Óh áldd meg a magyar Királyt!

Hisz annyi millió
 

alattvalója
Hozzád szivből

 
mind igy

 
kiált:

Óh adj neki családi békét,
Népét szeretni jó

 
szivet

S vészfelleg hogyha száll föléje
Kegyelmed védelmezze meg!



Országok és világok Kormányzója
Áldásod várja e haza:

Legyen olyan hatalmas, mint mikor még+
Határa négy tenger vala!

Hatalmát rettegjék a népek,
Minden fia szeresse hőn –

Süssön reá
 

kegyelmed napja
Mindig melegen, éltetőn!

Örök Jóság! Világok Alkotója!
Halld meg, mit ajkam most rebeg:
Legyen előtted tetszetős ez ének

És hő
 

imám kedves neked.
Hozzád fohászkodom kegyelmes Isten!

Ajkam könyörgő
 

szót rebeg;
Csodás világok Alkotója,

Könyörgésemnek adj helyet!

(Jókai. Magyar Nők Lapja. Társadalmi, szépirodalmi és képes családi lap
1897. június 8.)
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