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ölcsey Ferenc kivételes ingenium, 
erkölcsi géniusz volt. A Hymnus 
révén vált a magyar nemzeti 
azonosságtudat megkerülhetet-
len személyiségévé. Önmagát, 

testi gyengeségeit győzte le, betegségein 
lett úrrá, hogy alkothasson, a közös-
ség hasznos tagja lehessen. A Hymnus 
anyanyelvünk nemzeti önazonosságot 
meghatározó remekműve: a magyar 
kultúra, literatúra és zeneirodalom 
protokanonikus textusa és dallama. Álla-
miságunk, nemzeti létünk látható szim-
bólumai, felségjelvényei közül (Szent 
Korona, országzászló, országcímer) a 
Hymnus reprezentálja talán leginkább a 
magyar nemzet egységét, múltját, s re-
ménybeli jövőjét.

Kölcsey 1815–17-ben „iszonyú hány-
kódásban” végletes állapotokat élt át. 
1818–1823 között részleges munkakép-
telenséggel küzdött. Műveiben a táj bar-
nává, a tér üressé változott. Czeizel End-
re szerint az öngyógyítás csodája történt 
Kölcseyvel, amikor rájött, hogy helyze-
tén „változtatni kénytelen”. Szerintem 
pedig a „Nem közénk való” (Wesselé-
nyi Miklós), melankóliára hajló, sokat 
szenvedett költőben a kegyelem csodája 
ment végbe. Felismerte és követte az itt 
és most parancsát: a nemzet és haladás 
útját választotta. A Husztban kimond-
ta a jelszavakat: „Hass, alkoss, gyara-
píts…” A nemzeti sorsot formáló bal- és 
jószerencsével küzdve megfogalmazta a 
reformkor szellemi stratégiáját. Aztán 
azt tette, amit a Parainesisben hirdet: „Az 
élet fő célja: a tett. Tehát tégy!”

A ’himnusz’ a ’hümnosz’ főnévből 
ered, műfaji megnevezése: ’dicsőítő 
ének’. Igei alakja ’dicsérni, magasztalni’ 
jelentésű: ’hümneó’. Eredeti formájában 
az ógörög ’hümnosz’, a latin ’hymnus’ 
rítusköltészeti alkotás, a szertartásiroda-
lom része, közeli rokona az imádságnak: 

A  Hymnus szakralitásáról
CS. VARGA ISTVÁN

Himnusz, gobelin, gyapjú, selyem, pamut, 160 x 240 cm, 1996  
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Istent dicsőítő, vallásos imádságot jelöl, 
közösségi, kultikus ünnepekhez kapcso-
lódik.

Kölcsey a nemzeti himnuszok fényko-
rában a vallásos költészet egyik legrégeb-
bi formáját újította meg. Himnuszunk a 
keresztény hithűség, a magyar független-
ség és szabadságvágy ragyogó kifejezője: 
a teljesség ígérete, Kölcsey művei között 
az egyetlen, amely bizonyos mértékig és 
mélységig tematikusan is szakrális. Régi 
protestáns énekek, a Biblia, a Miatyánk 
és katolikus prédikációk gondolatai, ki-
fejezései is megcsendülnek benne. Tex-
tusát és dallamát az utókor megszentel-
te, kultikus közösségi alkotássá avatta, a 
befogadói attitűd miatt szekularizált vi-
lágunkban is legszentebb nemzeti imád-
ságunknak tartjuk. Értelmezésekor a 
transzcendens dimenzióra, a versimád-
ság ismérveire, a Biblia és a Miatyánk 
sugallataira, inspirációira is <gyelni kell.

A latin textus (Pater noster) nagyszerű 
tagoltsága és ritmikája a magyar fordítás-
ban is érződik. A Hymnus első sora a Mi-
atyánk megszólító szavára emlékeztet, a 
felszólító módú ige kérést fejez ki: „Isten, 
áldd meg a magyart…” A Miatyánk első 
szava: a „Pater”, a Hymnusban: az „Isten”, 
a megszólított, akitől a lírai Én áldást, 
segítséget kér és remél. A „Sancti<cetur 
nomen tuum – Szenteltessék meg a te 
neved” fordított irányú analógiás pár-
huzama az „Isten áldd meg a Magyart!” 
kérésnek. Az áldáskérő nyitányt két hála-
adó strófa, majd négyversszakos bűnbá-
nati vallomás követi.

A Hymnus ránk maradt kéziratában 
a költő nagybetűvel írta a „Magyart”. A 
szerző sajátkezű, ultima manus változa-
tában, amint Erkel megzenésített művé-
nek első nyomtatott verziójában is nagy-
betűvel szerepel: költői jelképességgel, 
áttétellel a „magyarság” egészére vonat-
kozik. Az „a” névelőnek Erkel fenséges 
zenéjében is hangsúlyozottan kiemelő 
(„unic”) funkciója van. 

A „Jó kedvvel, bőséggel” áldáskérésre 
Ézsaiás könyvének 25. fejezetében maga 
az isteni Ige biztat bennünket: „Ez esz-
tendőt megáldjad, ez esztendőt megáld-
jad, kegyelmedből Úr Isten! Bő zsírral 
ékesítsed, bő zsírral ékesítsed, te szent 
Jehova Isten…” A. Molnár Ferenc bi-
zonyítja: a „Jó kedvvel, bőséggel” kulcs-
szavai mást, többet jelentettek a régi ma-
gyarságban, mint a mai köztudatban. A 
magyar nyelv értelmező szótára szerint a 
’jókedv’ „örömteli, megelégedett kedély-
állapot, vidám hangulat”. A „Jókedvvel, 
bőséggel” és a „Hozz rá víg esztendőt” 
nem csak mai értelemben vett „jóked-

vet”, „bőséget” és „víg esztendőt” jelent.
Régtől adatolhatóan a ’jókedv’, ’jó 

kedv’ olyan sajátos jelentést is tartalmaz, 
amely az egyházi nyelvben máig fellel-
hető, melyet nyelvtörténeti szótáraink 
is számon tartanak: ’kegyelem’, ’kegy’, 
’szeretetteljes jóindulat’. A „bőséggel” 
a Hymnusban nemcsak „anyagi jólétet, 
gazdagságot”, hanem szellemi-lelki érte-
lemben a ’bőségesen’ jelentést is tartal-
mazza. Kölcsey arra kéri Istent, hogy a 
magyarságot kegyesen, kegyelmesen és 
bőségesen áldja meg. Nem zárható ki a 
’jó kedv’ ’öröm’, ’megelégedettség’ jelen-
tése sem, de a remekmű mondanivalója, 
stílusa, szerkezete, a nyitó és záró verssza-
ka is a fohász-jelleget bizonyítja.

„Nyújts feléje védő kart, / Ha küzd 
ellenséggel” sorpár értelmezésében 
kulcsfogalom az isteni áldás, bőség, az 
ellenségtől védettség. A „védő kar” mo-
tívum az Ószövetségben gyakori, átvitt 
értelemben az erő, hatalom kifejezésére 
szolgál. A „kinyújtott karral” annyit tesz, 
mint „nagy erővel, hatalommal”. Az „Is-
ten karja” az Úr hatalmára utal. Isten 
egy-egy személyért ritkán mutatja meg 
karjának erejét, de gyakran megteszi ezt 
az egész népért, hívő közösségért.

Példaként Balassi Egy könyörgés című 
versének első strófáját is idézem: „Nincs 
már hova lennem, kegyelmes Istenem, / 
Mert körülvett engem szörnyű veszede-
lem / Segedelmem, légy mellettem, ne 
hagyj megszégyenednem!” (Kodály Zol-
tánt is megragadta ennek a de profundis 
kiáltásnak az emberi hitele.) A segélykérő 
fohász a kuruckor legszebb énekét, a Rá-
kóczi-nóta könyörgését is emlékezetünk-
be idézi: „Nézz reánk, Úr! a mennybül, 
/ Ments meg, kérünk, minket ily csúf 
/ Ellenségtül!” A Szent István-i Szent 
Jobbot is asszociálhatjuk a „védő kar” 
jelentésköréhez, mint Szent László csata-
bárdot forgató, az országot megvédő, a 
magyar szüzet a lányrabló kuntól meg-
mentő erős karját, avagy Hunyadi török-
verő karját.

„Bal sors akit régen tép” – A „balsors” 
a keret-versszakokban hangzik fel, ám a 
vers egészében nyer teljes körű értelmet. 
A „Hozz rá víg esztendőt…” hosszabb 
időszakra, az egész jövőre vonatkozik. 
Az „Úr kegyelmének esztendeje”, „az 
Úr jó kedvének esztendeje” bibliai szó-
kép. Ézsaiás csodálatos kegyelmi ígérete 
hangzik így: „Hirdetem az Úrnak kedves 
esztendejét”.

A második versszakot szimbolikus, 
országcímeres kép zárja: „S merre zúg-
nak habjai / Tiszának, Dunának, / Ár-
pád hős magzatjai / Felvirágozának.” 

A magyar jókívánság- és áldáskívánás 
formulája szerint a hármasság jegyében 
kívánunk „bort, búzát, békességet”. A 
Hymnusban templomi énekléskor or-
gonakísérettel zeng a hálaadás: „Értünk 
Kunság mezein / Ért kalászt lengettél, / 
Tokaj szőlővesszein / Nektárt csepegtet-
tél.” A mező, a kalász, a világhíres toka-
ji bor, az aszúra utaló nektár a magyar 
valóság és élet kulcsszavai. Testet-lelket 
tápláló étel a kalász, ital a nektár, ame-
lyek a kereszténység szakrális jegyei is: a 
kenyér és a bor szentség, az áldás hordo-
zója, az üdvösség és az életöröm forrása. 
„A kenyér és bor színe alatt” folytatódik 
a szent áldozat.

A Miatyánkban a mindennapi ke-
nyérkérés után következik a „bocsásd meg 
vétkeinket”. Kereszténységünk bizonyíté-
ka a Hymnus gyónásmélységű és értelmű 
bűnbevallása: „Megbűnhődte már e nép 
/ A múltat s jövendőt!”

Barsi Balázs fejti ki: itt nem annyira 
konkrétan a múltról, jelenről és a jövő-
ről van szó, mert a „múltat s jövendőt” 
inkább költői nyomatékosításra szolgál, 
semmint időbeli tagolásra. A Hymnus 
nem pesszimista, hanem reményt esdek-
lő kicsengésű mű. Lírai hőse úgy áll Isten 
színe elé, hogy tudja: a büntetést, amit 
bűneink miatt megérdemeltünk, azt 
megszenvedtük, kiálltuk, levezekeltük: 
megbűnhődtük.

A háttérben álló teológiai-<lozó<ai 
kérdés lényege: „Hogyan lehet a múltat 
megbűnhődni és egyszerre a jövendőt is, 
amikor még a jelenben élünk, ha Isten 
igazságos?” Az egykori püspök, Hegedűs 
Lóránt szerint Kölcsey Ézsaiás próféta 
40. fejezetének 2. versére építi monda-
nivalóját, tehát igei ihletés alapján fogal-
maz. A babiloni fogság végét látó próféta 
hirdeti: „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, 
vége van nyomorúságának, hiszen két-
szeresen sújtotta őt az Úr keze minden 
bűneiért.”

Figyelmeztető erejű intonáció veze-
ti be a négystrófás bűnbánati szakaszt, 
amely kimondja: a magyarság nem tu-
dott méltón élni az Úr ajándékaival, a 
kereszténység erényeivel: „Vár állott, 
most kőhalom…” A bűn következmé-
nye a büntetés, a pusztulás. (Költőink 
szerették idealizálni a „régi dicsőséget”, 
és túlozni őseink „vétkeit”.) A negyedik 
versszakban a mongol pusztítást és a tö-
rökdúlást, az ötödikben az önpusztítást, 
a hatodikban a haza<atlanságot, a hete-
dikben a bizalomvesztés okát nevezi meg 
a költő logikai és történelmi sorrendben 
– az ok és következmény kauzális lánco-
latában. A bűntudatra ébresztés a szám-

kolcsey.indd   60 2016.03.21.   9:31:54



POÉZIS ÉS LÁNG61

vetés, erkölcsi szembesülés, a megújulás 
forrásává válik: „Az ígéret Istene felnyitja 
a történelmet… Az Isten elé helyezve a 
rossz az ígéret áramába kerül, a bűntu-
dat lényegében a jövő felé irányul.” (Paul 
Ricoeur) Magyarország defensor :dei, 
propugnaculum christianitatis, Vormauer, 
Bollwerk des Christentums: a hit, a keresz-
ténység védelmezője, védfala, védőbás-
tyája volt. A fertilitas és propugnaculum 
toposzát a ruina Hungariae képei kö-
vetik. Isten ránk mért büntetése miatt 
eltűnt régi virtus bellica és fama bona: 
„Hányszor zengett ajkain / Ozmán vad 
népének / Vert hadunk csonthalmain / 
Győzedelmi ének!”

Kölcsey nem sorolja, köztudottnak 
veszi a bűnöket. Egyetlen főbenjáró vét-
ket emel ki, amelyben a bajok legfőbb 
okát látja. Mohácsot a széthúzás, az ön-
pusztítás, a nemzeti egység hiánya tette 
végzetessé, miatta szűnt meg a középko-
ri, szuverén Magyarország: „Hányszor 
támadt ten<ad, / Szép hazám kebledre, 
/ S lettél magzatod miatt / Magzatod 
hamvvedre!” A bűnhődés, a nyomorúság 
történelmi képsora jelen idejűvé válik, 
eljut a költő saját koráig.

Kölcseyre erősen hatottak a pusztulás, 
a nemzetsors toposzai: a querela (sira-
lom) toposza, az intelem, az adhortatio 
motívuma, Josephus Flavius allegóri-
ává növelt zsidósors példázata. Zrínyi 
resolutioja iránymutató Kölcsey számára. 
A barokk szemléletben a török: xagellum 
Dei, virga Dei – Isten ostora, vessze-
je. Zrínyi magyar és horvát vitézeivel, 
a maradékok maradékaival (reliquiae 
reliquiarum) a Regnum Hungariae, a 
fertilitas Pannoniae védelmezője. Kölcsey 
követte Zrínyi bűn- és bűnhődés-szem-

léletét. A concordia Christiana szellemé-
ben felülemelkedett a felekezeti megosz-
tottságon. (Bitskey István: A nemzetsors 
toposzai a 17. századi magyar irodalom-
ban, Akadémiai székfoglaló, 2004. októ-
ber 11.)

A Hymnus költője Istenre hagyat-
kozik, a kegyelemben bízik. Áttekintve 
a magyarság vészterhes történelmét, a 
keretes vers végén fontossági sorrendet 
és igét cserél: „Szánd meg Isten a Ma-
gyart…” Isten kapcsolatba lép a megté-
rő, bűnbánó emberrel, helyreállítja vele 
az életközösséget a kegyelem jegyében, 
mert „Isten nem akarja a bűnös halálát” 
(Jer 18,1–10 stb.) A bűnbánat a kegyel-
mi állapot helyreállítása, a bűn következ-
ményétől, a büntetéstől válthatja meg az 
embert. Az Újszövetségben a kegyelem 
ingyenes isteni ajándék, nem jog; nem 
lehet kikövetelni, sem kikényszeríteni, 
még megszolgálni sem¸ mert kiérdemel-
hetetlen. A rómabeliekhez (9,16) ezt írja 
kegyelemről: „Non est volentis, neque 
currentis, sed miserentis est Dei”, amely 
Károli Gáspár fordításában ezt jelenti: 
„Annakokáért tehát nem azé, aki akar-
ja, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő 
Istené”.

Istenről és a kegyelemről csak analó-
giák segítségével beszélhetünk: „Isten a 
szeretet”. Szent Ágoston óta a nyugati 
kegyelemtanban előtérbe került az ún. 
„külső” kegyelem. A keresztény ember 
a kegyelmi élet örököse, rajta nyugszik 
az Isten Lelke. (Róm 8,11; Ef 4,30)  
A kegyelem: megszabadulás a bűntől, a 
gonosz hatalmától. Pál apostol szerint: 
„Ahol az Úr lelke, ott a szabadság” (2 
Kor 3,17). Szent Pál krisztológiája a ki-
engesztelődés, megigazulás, újjászületés 

megváltástanával áll összefüggésben. A 
Miatyánk záró kérése latinul és a Károli-
féle Biblia szerint: „sed libera nos a malo. 
– szabadíts meg minket a gonosztól.” Az 
imaformulához hasonlóan, keretesen 
zárul a Hymnus: a „jókedv” és „bőség” 
helyett a költő a magyarságért – „kit vé-
szek hányának” – az isteni irgalomért, 
szánalomért esdekel: „Szánd meg Isten a 
magyart” Mindezt abban a hitben teszi: 
„Megbünhödte már e nép / A múltat s 
jövendőt!”

Kölcsey a Mindenhatóhoz fordul 
kegyelemért, dicsőségét zengi, kegyel-
mét kéri, könyörgi. Nemzeti imádsá-
gunk szakrális-spirituális dimenziója 
nem lezárja, hanem megnyitja a távla-
tot. A Hymnust éneklő lélekben fölfe-
le, a „Mennyei Jeruzsálem” felé tekint.  
A versimádság föld és ég között hi-
dat épít, a lelki dimenzióban létrejön a 
communio, a tulajdonképpeni szellemi-
lelki közösség: „Isten, áldd meg a ma-
gyart […] Szánd meg Isten a magyart 
[…] Nyújts feléje védő kart…”

-

-

-

-

(Kölcsey Ferenc: Országgyűlési Napló)

Hymnus
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