
Tanulmányi szemle 45

Dr. A. Molnár Ferenc

Jóf értjaic-c a Jfímnusz 
eíső (cet sorát?

Kölcsey Himnusza, nemzeti himnuszunk, a legismer
tebb magyar vers, amelynek Erkel Ferencmegzenésítette 
első versszakát évente többször is elénekeljük, meghall
gatjuk. így hát meglepőnek tűnhet a címbeli kérdés. 
Annak eldöntéséhez, hogy mégis jogos-e, arra kérem az 
olvasót, legyen türelmes az alábbi fejtegetés szükségsze
ren  filológiai részleteihez.

Egy ideje foglalkoztatott már a gondolat, pontosan 
értjük-e a Himnusz első sorait. A szakirodalomban utá
nanézve láttam, hogy -  nyilván mint magától értetődőt -  
nyelvi szempontból nemigen vizsgálják az első két sort: 
„Isten, áldd fneg a magyart / Jó kedvvel, bőséggel,”. Ha 
pedig szólnak a jelentéséről, ugyanazt a véleményt 
vallják, tükrözik: Kölcsey az Istentől jókedvet és bőséget 
kér népének. Hasonlóan A magyar nyelv értelmező 
szótára is, amely a jókedv szó „örömteli, megelégedett 
kedélyállapot, vidám hangulat" jelentésére, s a bőség 
„gazdagság; jólét” értelmére épp a Himnusz első két sorát 
hozza szépirodalmi példának. S ugyanez az idézet a 
megáld valam ivel szókapcsolatnak „az Isten kegyes 
jótéteményként (meg)ad valamely közösségnek valamit” 
jelentésére. Az Értelmező szótár általános véleményt 
fogalmaz meg, így érti ezt gyakorlatilag mindenki.

Pedig, ha jobban utánagondolunk, kétely támadhat, 
vajon ebben az alcíme, eredetileg folytatólagos címe 
szerint is „a magyar nép zivataros századaiból” merítő 
prédikátori hangvételű és borongós, zordon hangulatú 
történelmi visszatekintésben -  annak is a kezdő verssza
kában, amely hasonlóan az utolsóhoz, és az egész vers
hez, szinte ima, fohász -  Kölcsey valóban és elsőrenden a 
mai értelemben vett jókedvet és bőséget kéri-e 
nemzetének!' Hogy aztán négy sorral lejjebb hasonló dol
got kérjen: víg esztendőt.

A szakirodalomban is többször hivatkoznak arra, hogy 
Kölcsey a Himnusz írásakor (amely eredetileg nem 
nemzeti himnusznak készült, csak később vált azzá), 
mintegy visszahelyezi magát a múltba, és szinte egy 
XVI-XVII. századi prédikátor-költő hangján szól. Horváth 
János Kölcsey-tanulmánya szerint a Himnusznak 
„ugyanebből következik a régi hazafias költészettel való 
szolidaritása is, ezért vegyül benne (mint a XVI-XVII. 
századiban) a hazafias érzés a vallásossal (mi Kölcsey 
világias korában egészen kivételes jelenséggé avatja), s 
nemzeti bűntudattal, mely balsorsunkat Isten 
megérdemelt büntetésének fogja fél. Imádság formája is 
magát a zivataros századok magyarjaival egynek érző
tudó költőre vall”. SzanderJózseJYJölcseyről szóló mono
gráfiájában pedig ezt írja: „Mintha nem is a 19. század 
költője írná a verset, hanem a 17. század török-magyar 
harcaiban élő költő... Egyfelől a nemzeti hagyományt 
mélyen átélő, a nemzet történeti sorsában elmerülő lélek 
azonosul a történelem nagy viharaiban szenvedő, rabság
ban nyögő vagy bujdosó költőelőddel -  másfelől mint 
Adynál később, meztelen lélekkel áll az Isten előtt... s a

nemzetsors fölpanaszolása Istennek valami protestáns- 
bibliás zordonsággal ömlik a költő ajkáról". A Himnuszra 
nyelvileg is hatott a Biblia, a régi magyar irodalom, főleg 
a protestáns egyházi énekek, Zrínyi Miklós és a kuruc kor 
költészete. Kölcsey régi irodalmunkat szintén tanulmá
nyozta és kiválóan ismerte, egyes munkákkal 
tudományosan is foglalkozott, s műveiben stilisztikai cél
lal olykor régies nyelvi elemeket is felhasznált. A Kölcsey 
Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje című tanulmányában 
Mészöly Gedeon, majd mások a Himnusz kezdetéhez való 
párhuzamként idéznek is abból az újévi énekből, amelyet 
már a valószínűleg a XVII. század elejéről való Batthyány- 
kódex tartalmaz, s a református énekeskönyvben ma is 
benne van, a 190. ének: „Ez esztendőt megáldjad, / Ez 
esztendőt megáldjad, / Kegyelmedből, Úristen; / Bő zsír
ral ékesítsed... Tégedet áldnak, / Kik lakoznak e földnek 
színén; / És a puszta helyek is / Bőséggel, / Halmok áhí- 
tozódnak / Víg kedvvel: / Boldog, kit magadnak választál, 
/ Sionnak királya! (A zsír szó itt „csapadék, eső”, az 
áhítozódnak pedig „fohászkodnak, sóhajtoznak” jelen
tésű.) Ez az ének -  amely egyébként a 65. zsoltár 12. és 
13- versének a parafrázisa -  valóban lehet egyfajta, szerin
tem azonban távolabbi, párhuzam. S hasonlóan az a 
Budai Ézsaiás által írt, ebből az énekből és zsoltárhely
ből, annak Szenei Molnár-féle átültetéséből is merítő, 
először 1808-ban megjelent újévi ének, amelyet Szabó G. 
Zoltán vet össze a Himnusz kezdetével, s amely ma a
191. dicséret: „Ez esztendőt áldással, / Ez esztendőt áldás
sal / Koronázd meg, / Úr Isten, / Hogy víg hálaadással, / 
Hogy víg hálaadással / Dicsérje neved minden. / Tetőled 
jőnek / Kedves napjai az időnek; / Nyújts hát, kérünk, 
bőséget / Kezeddel, / Tőlünk a békességet / Ne vedd el;

De, midőn megtartod testünket, / Ne hagyd el lelkün
ket!” A Himnuszt Kölcsey az év elején írta, fejezte be, 
1823. január 22-vel dátumozta. Azzal a Mészöly óta 
ugyancsak többször felmerülő gondolattal, miszerint a 
Himnusz első soraira az újévi népi rigmusok („Adjon Isten 
minden jót / Ez új esztendőben” stb.) is hathattak, szintén 
csak közvetetten számolnék.

A fentiek alapján is érthető, ha a Himnusz kezdetének 
értelmezéséhez a javasolt megoldást a régi, régibb magyar 
nyelv és az egyházi nyelvhasználat területéről hozom. A 
régi és még a Kölcsey korabeli nyelvben is a kedv-nek és 
ami a Himnuszt konkrétabban érinti, a jókedv nek, jó  
kedvnek (az egybe- vagy különírás ingadozik) az 1300-as 
évektől adatolhatóan van egy speciális jelentése, amely a 
protestáns egyházi nyelvben szórványosan tulajdonkép
pen máig él, s amelyet nyelvtörténeti szótáraink is szá
mon tartanak: „kegyelem, kegy, szeretetteljes indulat, 
jóakarat”. Első ismert kódexünkben, az 1370-es években 
keletkezett és egy 1440 körüli másolatban fennmaradt 
Jókai-kódexben egy ferences szerzetesről azt olvassuk, 
hogy társaihoz jókedvű lett, s a jókedvííszónak az eredeti 
latin szövegben a betievohts „jóakaratú” szó felel meg. A 
Sermones Dominicales-ban, egy az 1400-as évek 
közepéről fennmaradt latin nyelvű prédikáció
gyűjteményünkben pedig az „Istennek kegyelmét”, illetve 
„Istennek jóakaratát" jelentésű „gratiam dei”, illetve 
„benevolentiam dei” szerkezetek fölé a glosszázó azt írta 
oda: „istennek yo kedwet” (= Istennek jó kedvét). Az első 
fennmaradt teljesen magyar nyelvű nyomtatott könyv (Az 
szent Pál levelei magyar nyelven) 1533-ban jelent meg. A
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fordító, Komjáthy Benedek gyakran használ szinonimákat. 
A „kegyelem" jelentésű malaszt szóhoz, a köszöntések
ben és á ' l ő á s V i v á \ ? > ,  vöVkkv szóként, 
szerkezetként többször janii a kedv, az isteni kedv és a jó  
kedv (az idézetekben a helyesírást általában modernizá
lom, de a korabeli, a tükrözött kiejtést lehetőleg igyek
szem megtartani): „Ammi urunk Jézus Krisztusunknak 
malasztja kedve legyen az ti lelketekvel (ihléstekvel)”; 
„Malaszt (isten i kedv) tinektek, és bíkessíg a mi atyánk 
istentűi, es urunk Jézus Krisztustól”; Jó  kedv malaszt 
tinektek és békeség az atya istentűi, és az mi úr Jézus 
Krisztusunktól” (423, Filemon 1/25; 124, IKor. 1/3; 252, 
Gál. 1/2 a kedv szóra is hozok példákat) stb. Dévai Bíró 
Mátyás 1538-ban és 1549-ben kiadott Orthographia 
Ungarica című művének elején a nyomdász „az olvasó
nak isteni kedvet kér”. A Dévaitól ugyanekkor kiadott, a 
tízparancsolat és más alapvető egyházi szövegek evangé
likus magyarázatát nyújtó könyvecske (At tíz parancsolat
nak... magyarázatja) előszavának bevezető, illetve záró 
köszöntése, jókívánsága pedig ez: „Dévai Mátyás az ű aty- 
jafiainak Isteni kedvet, és békeséget kéván”, illetve: 
„ISTENEK kedve és irgalmassága legyen veletek". Dézsi 
András 1549-ben „Az Lévitáról história...” című ószövetsé
gi tárgyú énekében, amikor arról szól, hogy a lévita az 
apósánál visszakapja a feleségét, ezt írja: „Ipa őtet 
vendéglé, ő leányát Lévitának fel készíté meg áldá nagy jó  
kedvvel el ereszté, már hogy menne Lévita haza felé” 
(központozás, vesszők az első két megjelenési hely Hoff- 
greff-énekeskönyv, Bornemisza Péter: Énekek három 
rendbe szerint). A Telegdi Miklós fordította 1562-ben 
kiadott katolikus katekizmus (Az keresztyénségnek fon- 
damentomiról) így felel a „micsoda a szentség?” kérdésre: 
„Az Úr Istennek láthatatlan kedvének avagy malasztjának 
láthatandó jegye” . Az 1566-os protestáns Váradi 
énekeskönyv utolsó énekének (Dicsérlek téged, menny
beli Isten...) utolsó előtti versszaka például így hangzik: 
„Kérünk, Úr Isten, tekénts mi reánk ily nagy szük
ségünkben, Jusson eszedben, jó Magyarország az te jó  
kedvedben, és ne hagyj minket meg nyomorodnunk, 
semmi szükségünkben”. Ennek az énekeskönyvnek az 
anyagából, amely részben korábbi és tovább is öröklődik, 
a kedv szóra ugyancsak idézhetünk példákat: „De a 
kegyelmes Isten, ki irgalmas mindenben esmeg be vön az 
ő kedvébe ”(Krisztus Jézus születők...) stb. Hasonló ada
tokat régi világi szövegekből szintén hozhatunk. Balassi 
Bálint a Szép magyar komédia Prológusában arra kéri 
szerelmesét, hogy sok kínvallása után boldogítsa őt, 
„bevévén szegény fejemet az ő kedvében s nagy 
szerelmében, hogy ennyi sok kérésem miatt ne essek 
reméntelenségben, hanem dicsőség gyanánt részesül
hessek az ő jó  kedvébé'. Egy 1643-ban kelt levélben ezt 
kívánják a címzettnek: „Az Úr Isten kegyelmedet láto
gassa kedves(= „kegyelemteljes” M. F.) áldásival” (Erdé
lyi magyar szótörténeti tár). A Szigeti veszedelem 6. 
énekének 39- versszakában kezdődik az a felelet, ame
lyet Zrínyi a vár feladására buzdító Halul bégnek ad: Jó 
követ, okosan nékiink megbeszéléd, / Lágyon s harag
gal is urad követségét, / Szép szóval kitévéd urad 
szeretetét, / Kit mihozzánk hordoz, és az ő jó  kedvét. // 
Csudálom, mert azon én nem igyekeztem, / Hogy ti 
császártoknál kegyelmem lehessen". A török követ a 
vár feladásának fejében tehát a szultán jó kedvéről,

azaz jóindulatáról, kegyelméről próbálja biztosítani a 
szigetváriakat.

Szenei Molnár Albert egy prédikációfordításában azt 
írja, az Isten minket azért szeretett érdemünk né\Vú\, 
„mert az volt az ő jó  kedves akaratja”. Illyés András kato
likus püspök pedig 1696-ban egy prédikáció- 
gyűjteményében „mennyei kegyelmeket ”, „isteni jóked
veket’’ említ. Külön is figyelemre méltó, hogy a jó  kedv 
(jókedv) hasonló értelemben legalább tizenötször szere
pel Szenei Molnár Albert zsoltárfordításaiban: „Tartsd meg 
azért népedet kegyelmesen, / Kérünk jóvoltodból reánk 
tekints, / őrizz meg örökké ez nemzet ellen, / Hozzánk 
mindenkor jókedvet jelents” (12. zsoltár); „De te orcád 
tekintése / És az te karod és jobb kezed / őket így 
megsegítette, / Mert őhozzájok volt jókedved  (44. 
zsoltár); „Taníts engem törvényedre jó  kedv ver (119. 
zsoltár); „Áldjátok az Úr nevét... Áldjátok ő szent nevét, / 
Mert ő igen jókedviT  (135. zsoltár; a mai baptista 
énekeskönyvben a 351. ének); „Dicsérjétek az Urat, / 
Mert ő jó  kedvet mutat, / És az ő kegyessége / Megmarad 
mindörökre... Ellenségünk kezéből / Megmerne jóked
véből, / És az ő kegyessége / Megmarad mindörökre” 
(136. zsoltár; az unitárius énekeskönyvben ThordaiJános 
fordításában a 207. ének) stb. A mai általános „öröm, 
megelégedettség, kedvtelés, jó hangulat” jelentésben a 
szó csak kétszer fordul elő: a 90. zsoltárban, ami a bap
tista énekeskönyvben a 428. ének („Tölts bé minden 
reggel nagy irgalmaddal, / Hogy jó  kedvvel vigyük véghez 
éltünket”)  és a 104-ben, a cethalakra vonatkoztatva: 
„Kiket arra szerzettéi az tengerben, / Hogy ők játszód
janak jókedvekbetf. Kétszer pedig „tetszés” lehet a jó  kedv 
értelme, amit elég nehéz is elválasztani a „kegyelem” 
jelentéstől: „De viszontag azt kérem ő tőle, / Hogy ének
lésem jó  kedvvel vegye" (104. zsoltár; 1. még 68. ). A 
„kegyelem" jelentésű kedv szó ugyancsak megvan a 
zsoltárokban: „Meghallgatsz kedvedből / Sión szent 
hegyéről” (3. zsoltár) stb. A Szenci-féle zsoltárfordítások, 
ha az újabb időkben olykor kihagyásokkal és nemi 
szövegigazítással is, mindmáig benne vannak a reformá
tus énekeskönyvben, sokszor bibliakiadásokhoz is hoz
zányomtatták őket.

A Kölcsey korában is használt úgynevezett régi és 
még inkább az 1806-ban debreceni kezdeményezésre 
összeállított s 1808-ban. hivatalos kiadásban pedig 1813- 
ban megjelent -  az 1877-es revízión keresztül 1921-ij* 
általános használatú -  új református énekeskönyvben a 
zsoltárokon kívül is szintén többször szerepel a 
„kegyelem” jelentésű jókedt> szó. Nemcsak ünnepekkor, 
hanem a mindennapi élet különböző helyzeteiben is 
gyakran fohászkodnak vagy adnak hálát Isten jókedvéért. 
Ha ínség van vagy bő a termés, szüretkor, árvízkor, annak 
elvonultakor, szárazságkor vagy ha megjött az eső, este a 
reggel, reggel az éjszaka megéréséért: „ím az elmúlt éjjel 
is megnyugtattál / A napra jó  kedvedből virrasztónál” 
(1813-as kiad., 142. ének; ma a 496.); „Bölts az Úr... Most 
is fenntartá jó  kedvét, / Mert a szőlőtőkék nedvét / 
Vesszőkbe szivárogtatta, / S édes musttá változtatta” (uo.,
192. ének); „Tedd le Isten! fegyveredet, / Mutasd hozzánk 
jó  kedvedet' (uo., 198., szárazság idején mondandó ének); 
„Fohászkodunk ez áldásért / Az Úr jó  kedve hozzánk tért, 
/ Megázott a száraz föld” (uo. 202. ének) stb. Külön föl
hívom a figyelmet két újévi énekre, amely a mai
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énekeskönyvben ugyancsak benne van: „Úr Isten ki min
ket sok áldással töltél be, / Ez új esztendővel jó  kedved ne 
szakaszd félbe... E gyülekezeten, mely e helyre tele
peden, / Könyörülj, Úr Isten, bővílsd rajta kegyelmedet" 
(283. dicséret); „Uram a te lelked ereje / Vélünk ily jót 
tégyen, / Hogy jó  kedvednek esztendeje / Ez az új is 
légyen” (285. dicséret). Az előbbi éneket Lengyel József, 
az utóbbit Keres&esiJózseJ'felkérésre, pályázatra írta, s 
mindkettő először az 1808-as, illetve az 1813-as 
énekeskönyvben jelent meg. Kölcsey mind a régi, mind 
az újabb énekeskönyvet jól ismerte, a nyelvükkel 
foglalkozott is. 1810-ben írja Kazinczynak. „az új 
énekeskönyvet mostanában Pécby ím re Úrnál forgat
tam... A cádentiák (rímek -  M. F.) valóban jobbak, mint a 
régiben voltak”. 1815-ben pedig Döbretitei Gábornak, 
majd Kazinczynak írja, hogy az új debreceni 
énekeskönyvből számos új nyelvi megoldást, modernizá
lást, „neologizmust” gyűjtött ki. Megjegyzem, hogy egy, a 
mai római katolikus énekeskönyvekben is meglévő régi 
újévi énekben pedig a kedv szó áll „kegyelem” jelentés
ben. A hívek arra kérik Máriát, esedezzen: „Hogy ez új 
esztendőben / Minden ügyeinkben / Lehessünk Jézus / 
Drága hedvébetf (az „Ó, szép Jézus...” kezdetű ének). E 
kedr szó megtalálható a mai református énekeskönyvben 
is, például Pá/óczi H orrátb Ádám  virágvasárnapi 
énekében: „Áldott, aki jött az Úrnak nevébe, / Általa lép
tünk az Isten kedvébé (331. dicséret).

A „kegyelem" értelmű jókedv, valamint kedr szó elő
fordul Károlyi Gáspárék bibliafordításában is: „Az ÚRIs- 
tennek Lelke vagyon én rajtam... Hogy az Úrnak jó  ked
vének esztendejét hirdetném" (Ézsaiás 61/1, 2; vesd össze 
az idézett 285. dicsérettel); „Mert az Isten az, aki ezt cse- 
lekszi bennetek, mind hogy akarjátok, mind hogy véghez 
vigyétek az ő ingyen való jókedvéből (Pál levele a filippi- 
beliekhez 2/13 -  a Kölcsey korabeli szöveg) stb. Az új 
protestáns és katolikus fordításokban az Ézsaiás 6l/2-ben 
már az „Úr kegyelmének esztendejét” áll, az új protestáns 
fordítás azonban a Lukács 4/18-19-ben -  amikor Jézus a 
názáreti zsinagógában Ézsaiástól az említett részt olvassa 
fel -  meghagyta a korábbi kedves „kegyelemteljes” szót: 
„... és hirdessem az Úr kedves esztendejét". Az Úr jó ked
vének esztendeje az úgynevezett kürtölés éve, az 
elengedés éve, minden ötvenedik esztendő, amikor 
például el kellett engedni az adósságot, fel kellett 
szabadítani a zsidó rabszolgákat. Az idézett bibliai 
helyeken „az Úr jó kedvének esztendeje” szókép, képes 
kifejezés, nem egy évre vonatkozik, hanem hosszabb 
időszakra, ahogyan a Himnuszban a kén víg esztendő is. 
Ile lla i Gáspárék protestáns és Káldi György katolikus bib
liafordítása szintén használta a jókedv szót. Érdekes, hogy 
a Károlyi-féle fordításnak az 1908-as revíziója után a 
„kegyelem" jelentésű jókedv szavak száma egy vagy két 
kiiktatás ellenére megnőtt. Nemegyszer, ahol korábban 
például az Úrnak jó  akaratja, jó  volta vagy szépsége állt, 
ezek helyére a jó  kedv került. Nyilván azért, mert a kora
beli egyházi nyelvre is jellemzőnek érezték, illetve 
egységesítettek. így a ma is használt Károlyi-fordítások
ban szintén többször olvasható a jókedv {jó  kedv) szó, 
szerkezet, például Mózes 5. könyvének 33- részében, 
amely Mózes utolsó áldását és jóslatát tartalmazza Izrael 
tizenkét törzséről: Józsefről pedig monda: Áldott az Úrtól 
az ő földe... A csipkebokorban lakozónak jó  kedve

szálljon Józsefnek fejére... És Nafthaliról monda: Ó 
Nafthali, aki az Úrnak jó  ̂ ^ráp/bővölködöl és áldásával 
vagy teljes! Vedd birtokodba a tengert és a délt". A Vizso- 
lyi Bibliában és még Kölcsey korában is itt nem a jó  kedv, 
hanem a jó  akarat szerepelt, az 1975-ös új protestáns 
átültetés pedig ugyanitt a kegyés a kegyelem szavakat 
használja.

A „kegyelem" jelentésű jókedv és kedv szavak ritkán 
világi szövegekben is előfordulnak Kölcsey korában. 
Kölcsey „Dobozi" című versében, amikor lovát biztatva 
Dobozi még reménykedik abban, hogy feleségével együtt 
megmenekülhetnek az őket üldöző tatárok elől, kétszer 
is így fohászkodik: Jó sors talán jót hoz reám, / Bár 
készít gyötrelembe, / Kedvébe még vészén be!’ . Petőfi 
„Merengés" című versében pedig ezt olvassuk: „Hátha. így 
találna szólni / Egy tündérvilági hang: ’Nos, fiam, mi kell? 
jó  kedvem i  íme mindent megadand’."

A jókedv, persze, mint a 90. és 104. zsoltárban láttuk 
is, a régi és az egyházi nyelvben a mai jelentésében szin
tén élt. S hasonlóan a kedv szó, amely a Himnuszban is 
előfordul az öröm  szinonimájaként: „Vár állott, most 
kőhalom, / Kedv s öröm röpkedtek, / Halálhörgés, sira
lom / Zajlik már helyettek”. Figyelembe véve azonban a 
Himnusz alcímét, hátterét, mondanivalóját és stílusát, 
szerintem benne inkább a fentebb bővebben bemutatott 
és mára már lényegében elavult jókedv (jó  kedv) szóval 
kell számolnunk. S annak is nem az úgynevezett állandó 
határozói alakjával (megáld valamivel), hanem a mód
határozói „kegyesen, kegyelmesen, szerető indulattal” 
jelentésűvel. A -val, -ve i ragos főnév ugyanis mód
határozó szintén lehet. Az például, hogy valaki szeretet
tel, örömmel áld meg valakit, nemcsak azt jelentheti, 
hogy a megáldottat szeretetben, örömben akarja 
részesíteni, hanem azt is, hogy az áldást szeretettel, öröm
mel adja. Maga a jókedvvel ( vagy jó  kedvvel) szóalak, 
szerkezet régen annyira elterjedt lehetett, hogy nemcsak 
ragos főnévnek vagy jelzős szerkezetnek, hanem már 
határozószónak is tekinthető. Az 1500-as évek végétől az 
1800-as évek elejéig megjelent latin—magyar és 
magyar-latin szótárak (Calepinus, Szenei Molnár Albert, 
PáfxnPáriz Ferenc és Bőd Péter munkái) a jókedvvel (jó  
kedvvel) szóalakot külön is felveszik, s általában a kegye
sen szóval, illetve a „kegyesen” jelentésű latin benigne, 
benigniter szavakkal párosítják, és viszont. Tudjuk, Köl- 
cseynek a „Páriz Pápai" egy régi kötete meg is volt.

A bőséggel szó a Himnuszban ugyancsak nem azt 
jelentheti, hogy „anyagi jóléttel, gazdagsággal", hanem 
azt, hogy „bőségesen”. Ebben a jelentésben, ha ritkábban 
is, a szó ma szintén használatos, s a „kegyesen" értelmű jó  
kedvvel mellé így is illik. A bibliai szómutatók szerint, 
legalábbis Károlyék revideált fordításában, a bőséggelnek 
soha nincs „anyagi jóléttel” értelme, mindig azt jelenti, 
hogy „bőven”: „Az Izrael fiai a búzának, a bornak és olaj
nak, a méznek és minden mezei termésnek zsengéjét 
(elsejét, a legelső termését -  M. F.) bőséggel megadák, és 
mindenből a tizedet bőséggelmeghozák (Krónika II. 31/5) 
stb. A 65. zsoltár tizedik versének egy mondata a Vizsolyi 
Bibliában például így hangzik: „Meg látogattad ez földet 
és meg öntözted azt, bővséggelmeg gazdagítottad”. A re
videált és az új fordításban pedig a megfelelő rész ez: 
„...nagyon meggazdagítod (azt)”. S gyakori ez a használat 
az egyházi énekekben is: „Ki életedet kegyesen táplálja: /
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Az mi szádnak kell bőséggel megadja" (103. zsoltár); .Ki 
Szentleikét szívünkben / Osztogatja bőséggel" (a refor
mátus énekeskönyv 188. dicsérete, a Batthyány-kódex- 
től máig ismert) stb.

A bőséggel szónak a Himnuszban feltett „bőven" 
jelentését támaszthatja alá az a tény is, hogy a régi (egy
házi) nyelvben az áldás bő, bőséges voltának említése 
gyakoribb, mint manapság. Sőt például a kegyelemre, 
az irgalomra is mondják ugyanezt. S ezeket a szavakat 
gyakran használják együtt: 1526: „Az te nagy és 
bővséges irgalmasságodból az ő imádságukat 
kegyességvei meghallgatván” (Székelyudvarhelyi kódex 
ló i); 1550 körül: „Bérségesképett kérlek terjesszed irgal- 
masságodot, / ... Nagy béren adjad igaz híveknek te 
igazságodot" (36. zsoltár, Sztárai M ihály fordítása); 
1561: „Az Istennek ¿o kedve (■= kegyelme M. F.) vala ő 
nálok” (Heltai Gáspár Újszövetség-fordítása); 1590: „Az 
Istenben bízó ember bővölködik áldásokkal’  (Vizsolyi 
Biblia. Példabeszédek 28/20); „...az ő kegyel- 
mességének gazdagsága szerint. Melyet nagy bőrséggel 
közlött velünk” (uo. Efézusi levél 1/7, 8); 1608: „Az Úr 
titeket bőrén megáldjon” (103. zsoltár, Szenei Molnár 
ford.); 1612: „Az ő szent igéjében gyönyörködjél, / Ki 
téged viszontag megáld bőséggel / Szent lelke által ger
jeszt te benned / Buzgó szerelmet, és kedvel téged" (Az 
szent vacsora után; Függelék a Szenci-féle 
zsoltárokhoz); 1635: „Kegyelemmel bőrös irgalmas jó 
Istenem” (205. dicséret); 1644-1648: „Mely asszonyon 
Istennek áldása, jó kedve, / És bőségesen reá ki öntött 
kegyelme, / Hogy sok nyavalyásoknak orvos annak 
keze, / Sok tudós doktoroknál többet tud egy szüle” 
( Kolosi Török István. Az asszonyi nemnek... dicsére- 
tiről...); 1651: „a vigasztalásnak Istene hűséggel megáld
ja nagyságodat és méltóságos szereímesit" (Erdélyi ma
gyar szótörténeti tár); 1654: „Istentűi kévánunk nagysá
god/-;? bőséges áldást terjedni" (uo.); 1806: „...jó kedved 
ne szakaszd félbe... E gyülekezeten... Könyőrii/j, Úr 
Isten, borítsd rajta kegyelmedet” (283. dicséret, 1. fen
tebb) stb.

Az „Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, 
bőséggel” sorok tehát szerintem valószínűleg, feltehető
leg azt jelentik, Kölcsey arra kéri Istent, hogy a magyar
ságot kegyesen, kegyelmesen (szeretetteljes indulattal) 
és bőségesen áldja meg. Lehetségesnek tartom ugyan a 
korábbi értelmezést is (ekkor a jó  kedi>-nek inkább 
„öröm, megelégedettség" értelme lenne), de a Himnusz 
alcíme, mondanivalója, stílusa és háttere, úgy látom, az 
általam ajánlott magyarázatot jobban támogatja. S a vers 
egy szerkezeti vonása is. A javasolt értelmezés szerint 
mind a kezdő, mind a záró versszak („Szánd meg Isten 
a magyart, / Kit vészek bányának...”) egy általános 
fohásszal kezdődik, amit csak később követnek a 
konkrétabb kérések.

Egyébként úgy látom, hogy régi irodalmunk nyelvi
leg nincs kellőképpen feldolgozva. Ezen a területen, 
olykor ismert művek interpretálásakor is, a magyar 
tudományosságnak még bőven, bőséggel van mit ten
nie.

Visszanézve
Egy szűk mezsgyén baladtam az egyetlen 
igefelé elnémnlóban 
Ha megláttad fo lto t a szembatáron 
süllyedni emelkedni testemet 
az üt írt engem nem mehettem 
másfelé s most az a mezsgye ragyok 
már soha semmi több 
és soha keresebb

Rába György

Fölajánlás
tieid
az e l nem mondott imák 
becsukott szemű sóhajaim 
gyermekkorom hitébe halt Tamás 
alázatom tipegése
a bennem tárult kamasz csodálkozás

tied legbelső jobbik énem
étiekem és rettegésem
szégyetiem e rubint ékem
virágaim madaraim tied az első karikám
a nyáresti boldog fogócska

az is aki vagyok 
s aki még nem vagyok 
s aki lehettem volna

Puszta Sándor

Se több, se kevesebb
Belefáradsz a prédikálásba.
M it érsz vele?

Nagyon makacs a gonoszság.
S a szónak alig van hitele.

De hallgathatsz, ha szól ttod adatott? 
Bólinthatsz a csa/attatásra?

Am i látszatra fölösleges, 
mégse történik hiába.

S az igaz is igaza bb lesz, 
ha széj>en mondod.

Se több, se kevesebb: 
ennyi a dolgodl

Pákolitz István


