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Bevezetés 
 
A közép-európai himnuszok legfontosabb közös jellemzője, hogy a XVIII-XIX. századi 
nemzeti mozgalmak során keletkeztek. Éppen ezért ezek a himnuszok a mai napig a nemzeti 
identitást és az egységet testesítik meg. Dolgozatomban e művek múltját, zenei műfajjá 

alakulását mutatom be. Megismerjük a himnuszok jelenét, tartalmi elemzését, és egyes 
nemzeti himnuszok – mint például a szlovák himnusznak és az „Azt mondják, nem adnak 
engem galambomnak” magyar népies dallal fennálló – jogvitáját. Bevezetésként először 
kifejtem a himnusz fogalmát és annak hátterét. Ezután röviden írok a legelső ókori 

himnuszokról – mint például az ókori egyiptomi és görög himnuszokról –, amik még csak 
költemények voltak. Ezután tovább haladok az elemzéssel a középkorra és ezzel együtt 
Közép-Európára fókuszálok, ahol képbe jön az egyházzene, amelynek köszönhetően a 
himnusz összefonódik a zenével, ami még a magyar középkori himnusz költészetre is nagy 

hatással volt. Ezután térek a központi témára a ma ismert közép-európai himnuszokra, akként, 
hogy a közép-európai államok és egyes nemzetiségek – például a bajorok – történetét, majd a 
himnuszaik hátterét, és kulturális történetét írom le, majd elemzem az egyes műveket. Végül 
összefoglalóan írok magukról a közép-európai himnuszokról, együttesen és általánosan 
kifejtem a himnuszok párbeszédét és néhány érdekességet. A közép-európai himnuszokat 

különböző jogszabályok – főleg az alkotmányok, polgári és büntető törvénykönyvek – 
szabályozzák és védik, de olyan is előfordul, hogy semmilyen jogszabály sem tartalmazza – 
például Németország himnuszának esetében, hogy azt semmi sem védi, erősíti. A közép-
európai himnuszok tehát már önmagukban is egy színes csokrot alkotnak. 

1. Himnuszok 

1.1 Himnusz fogalma, eredete, jelentése, első himnuszok 

Induljunk ki a szó lexikoni meghatározásából, hogy a fogalom pontosan cizellált 

meghatározásának birtokában el tudjunk mélyedni a témában.  
Az Akadémiai Kiadó – Budapest 1968 – Kislexikona így határozza meg: „himnusz: 
eredetileg vallásos jellegű, imaszerű költemény. Ma az államok nemzeti dala" 
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A Magyar Értelmező Kéziszótár valamivel részletesebben írja le, de korántsem túlbeszélő.  

Idézem: „főnév 1. (Nemzeti) himnusz: megzenésített költemény, amelyet ünnepélyes 
alkalmakon a nemzet tiszteletére játszanak, énekelnek. 2. Irodalomtudomány: Istenséget, 
eszmét stb. magasztaló költemény, ének: középkori himnuszok; a szabadság himnusza 
(nemzetközi szó: latin közvetítéssel a görögből vettük át).”
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A himnusz elsősorban a görög hümnosz – dicsének – szóból származik. A himnusz, 
vallásos jellegű, Istent vagy az isteni hatalmakat dicsőítő, hozzájuk segítségért fohászkodó, 
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imaszerű, ének.
 
A himnusznak a görög eredete mellett latin háttere is van. A himnusz a latin 

hymnus – hálaadó ének – szóból származik, ami dicsérő éneket, verset jelent, amely egy 
személy vagy közösség jó tulajdonságait, érdemeit, kiváló tetteit, győzelmeit zengi, 
magasztalja. A legelső himnuszok már az ókorban megjelentek: így az ókori Egyiptom és 

Görögország területén, melyeket a következőekben fogok most bemutatni.  
 

1.2. Az ókori egyiptomi himnuszok. 

Az ókori egyiptomi naphimnuszok többsége, az óegyiptomi Amarna-korból származik. 

Ekhnaton fáraó - aki a Napisten főpapjának vallotta magát - a hagyományos vallást 

elutasítva, hadat üzent az elmúlt két évezred szokásainak és hagyományainak – a kifinomult 
papi teológiának és a népi hitvilágnak. Az ókori Egyiptomban uralkodása idején az ország 
szellemi fejlődésében mélyreható válság indult. Ekhnaton egy új és egyedülálló vallásos 
gondolatrendszert alkotott meg. 

„Ezután az ókori Egyiptomban, több mint 3000 éven át az egyiptomiak a Napot 
tekintették népes istenviláguk fejedelmének. Sok néven tisztelték. Legnépszerűbb név a Ré, 
de mint hajnali égitest, lehetett Heper is, este Atum. Ehnaton, állami hitvallássá tette saját 
vallását, mely egyedüli istenné nyilvánította a Napistent, Atont. Ehnaton a Nap városát, Ahet 

Atont vallási kultúra központtá tette, ahol egy új szellemű irodalom és művészet virágzott.”
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„Az Atont magasztaló himnuszok – eltérően a korábbi és későbbi Nap-dicsőítésektől – 
nem tartalmaznak rejtélyes teológiai célzásokat, mitikus elemeket, mindenki számára 
érthető, de mégis szárnyaló, ünnepélyes nyelven íródtak. Tutanhamon és az újra uralomra 

került papság Ehnatonra, mint ellenségre és lázadóként tekintettek. Tutanhamon még az 
emlékét is törölni próbálta Egyiptom történelméből. Az Amarna-költészet tiszta formájában 
így nem élhetett tovább, de hatása kimutatható a napjainkra egyetemes közkinccsé vált 
himnuszokban.” 
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„Pl.: a bibliában, a 104 (Septuaginta számozása szerint 103) Zsoltár. Az elfeledtetésre 
ítélt fáraó, ma az egyiptomi történelem legismertebb egyéniségei közé tartozik.”  

5
 

1.3. Az ókori görög himnuszok 

Homérosznak majdnem az összes himnusza az ógörög isteneket dicsőíti.  
Ezekből szerintem a legfontosabbak: 

• I. Apollónhoz;  
• II. Démétérhez;  
• III. Hermészhez;  
• IV-V. Aphroditéhoz; - két vers 

• VI-VII. Dionüszoszhoz; - két vers 
Érdekességük, hogy jellemzi és dicsőíti az istenek tulajdonságait, tetteit, valamint majdnem 
minden himnusz legelején feltünteti Zeuszt. Fontos jelkép a „Múzsa”

 6
. Példaképpen idézve. 

 „Zeusz és Maia fiát, Hermészt zengd, Múzsa, e dalban, Küllének urát, meg a nyájdús 

Arkaidáét, ég hasznos követét, kit Maia hozott a világra, széphajú, tisztes nimfa, mivel 
szerelmbe vegyült el Zeusszal; a boldog olimposziaktól messzehuzódott… ”
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(Homérosz: III. Hermészhez) 
Néhány kivétel a himnuszok közül:  
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 XXX. a földet  

 XXXI. a napot 

 XXXII. himnusza a holdat dicsőíti. 

A XXX. himnuszt: „A földhöz, mindenek anyjához”
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 a mi bolygónknak, a Földnek címezi a 
költő. Itt az az érdekesség, hogy ténylegesen még Zeusz sem kerül szóba ennél a 
himnusznál, mivel a címben is látszik, hogy mindenek anyjához, ezért szerintem a görög 
isteneket is belevette Homérosz a mindenekbe. 

Végül ennek a résznek összefoglalásául összevetem röviden a himnusz műfajt, az eposz 
műfajjal. Az eposz megelégszik azzal, hogy a csodát magában, az események jelentőségében 
lássa. A himnuszoknak – ezzel szemben, amelyek főképp Kr.e. a VIII. és a VI. században 
keletkeztek – a nagy része vallási, valamint ünnepi szertartáshoz tartozott. Fontos még, hogy 

az ógörög himnuszok erősen kihangsúlyozzák a csoda voltát. 

2. Középkori himnuszok 

2.1. Egyházi, vallásos líra – Énekvers, középkori himnuszköltészet 

A középkori himnuszok, amiket más néven közösségi énekeknek is nevezünk, a középkori 

irodalom legjellegzetesebb szövegcsoportját alkotják. A vallásos líra kiemelkedő műfaja. 
Ezek a himnuszok továbbörökítették az ókori latin kultúra hagyományait, de magukkal hozták 
a középkori líra teljes önállósodását és elszakadtak az ókori hagyományoktól. 
Jelképrendszerük már a Bibliára és a korai keresztény egyház teológiai hagyományára épült. 

„A latin himnusz költészet első hőskorának utolsó nagy neve Nagy Szent Gergely (540-
604). Szerzősége azonban nem bizonyítható, mert az adatok nagyon is későiek. Azonban a 
neki tulajdonított himnuszok – a Breváriumban ma is élnek – meglehetősen rokonok 
egymással. Ezek a himnuszok különben rövidségükben is a világosságnak, gyengédségnek és 

nagyságnak utánozhatatlan egyezségét mutatják”
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A XII–XIII. századtól kezdve a bibliai témákon kívül a szentek tisztelete a 

himnuszköltészet egyre gyakoribb témájává vált. A katolikus egyház olyan embereket 
nyilvánít szentté, akik Isten előtt példa értékű életet éltek. Ebből megtudjuk, hogy a 

himnuszköltészet témái igen változatosak. A legismertebb himnuszok az úgynevezett Mária-
himnuszok, ezek közül is kiemelkedő jelentőségűek a planctusok. A planctus a gyászdal 
középkori alműfaja.  Íródhatott valamely híres és tisztelt személy halálára, de kapcsolódott a 
Mária-tisztelethez is. Érdekesség viszont itt az, hogy Mária-énekei olasz nyelven íródtak. Az 

anyanyelvűség terjedésének köszönhetően az irodalomban is az egyházi kultúrához való 
kapcsolódás lassú fellazulása következett be. 
 

2.2. Assiszi Szent Ferenc: Naphimusz 

A Mária-himnuszokban megfigyelhetjük, hogy a személyesség nagyon rejtett és nem marad 

meg. Más himnuszokban ezzel ellentétben a személyesség megmarad. Ezek az örömódák nem 
csak szorosan vett vallási témákat dolgoznak föl. Témáik a természet szépsége köré, a földi 
élet békés örömeire, és a biztos hitre épülnek. Ilyen például Assiszi Szent Ferenc költeménye 
a Naphimnusz. 

„Mindenható, felséges Atyánk, hozzád száll a dícséret, magasztalás, tisztelet és hála.  
Minden a te tulajdonod, s nincs ember, aki méltó lenne nagy neved kimondani.  

                                                             
8
 Ugyanott, 112. oldal 

9
 Sík Sándor: Himnuszok könyve: A keresztény himnuszköltészet remekei – Helikon kiadó - 13-14. oldal 



4 
 

Áldott vagy, Uram, s kezed minden műve áldott, legfőképpen öreg bátyánk, a Nap: az égből 
néz ő le, és tőle világos a nappal, és ékes, szépséges ő, tündökletes, ó, felséges Atyánk, mint 
te magad”
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(Assiszi Szent Ferenc Naphimnusz - Részlet) 

Ez a költemény eredetileg olasz nyelven íródott. Az irodalmi hagyomány az olasz nyelvű 
költészet első jelentős alkotásaként tartja számon. Ebben a himnuszban a keresztény hit újfajta 
szellemisége szólal meg. A vers a 148. zsoltár újraírásaként indul. A himnusz költészet 
biblikus és középkori hagyományait új tartalmakkal telíti. Hogyha pár szóval kéne 

jellemeznem a költeményt, szerintem egy megtapasztalható tökéletesség jellemzi. 

2.3. Dies irae - A harag napja 

A dies irae – magyarul Isten haragjának a napja – költemény egyházi ének szerzője Thomas 
Celanus, aki legvalószínűbben Celano városában született Tamás nevezetű ferencrendes 
szerzetes. Az egész költemény 19 háromsoros rímelő versből áll. 3 részre lehet osztani és 

külön-külön jellemezni. Nézzük is akkor meg. 
1. 1-8. vers: az utolsó ítéletet festi le nekünk fenséges egyszerűséggel, és megrázóan;  
2. 9-17. vers: a bűntudatos léleknek a visszhangja; 
3. 18-19. vers az egész befejezője, de eredete kétes. 

A költeménynek egész irodalma van. Lefordítását a legkülönbözőbb nyelvekre igen sokan 
megkísérelték, anélkül, hogy annak az egész egyszerűségét, mélységét, erejét visszaadni 
bárkinek is sikerült volna.  

A mise-könyvben, a halottas misében, mint sequentia már itt-ott a XIV. sz.-ban előfordul, 

az 1570-es hivatalos kiadásba felvéve, az egész katolikus egyházban általános lett. A 
költemény maga is zengzetes, de annál megragadóbb az egyházi hivatalos korál-melódiája. 
Polifon-kompozíciók is vannak róla: „A. de Bruck (1536), Mozart- és Haydn-tól.”
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2.4. Középkori magyar himnusz költészet – Ómagyar Mária-siralom 

A magyar költészet legelső és szerintem a középkori himnuszköltészet egyik legfontosabb 

lírai szövegemléke az Ómagyar Mária-siralom. A XX. század elejéig a vers teljesen 
ismeretlen volt. Kiemelkedő jelentőségű nemcsak nyelvtörténeti okból, hanem esztétikai és 
poétikai szempontból is.  A himnusz egy  latin  nyelvű  prédikációkat  és  beszédvázlatokat  
tartalmazó  kódexből  maradt  ránk. 

Mivel azonban a  középkorban nem volt gyakorlat az egyházi használatra szánt 
kódexekben a  szövegek  keletkezési  helyének,  idejének,  szerzőjének  vagy fordítójának 
jelölése, emiatt sajnos a mai napig nem ismerjük az Ómagyar Mária-siralom szerzőjét  sem.  
Sőt, sajnos azt  sem  tudjuk,  hogy  vajon  maga  a szerző vagy csak a másolója jegyezte bele a 

kódexbe ezt a költeményt.  
„Bizonyos hivatkozásokból és a kódexben található egyéb magyar nyelvű lapszéli 

jegyzetből  a  kutatók  feltételezik,  hogy  a  vers  a  XIII.  század  utolsó  negyedében  
keletkezhetett,  a  domonkos  rendi  kultúra  magyarországi  felvirágzása  idején.  Esetleg, a 

latinul nem tudó Veszprém-völgyi női kolostor apácáinak lelki igényeit szolgálta. Az 
irodalomtudósok ma úgy vélik, hogy a szerző több latin nyelvű forrást is felhasználva alkotta 
meg a himnuszt. ” 
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Fontos jellemzője a himnusznak, hogy hasonlóságot mutat a természeti népek ősi, máig 

eleven hagyományával, a siratóval. A pogány kultúrában gyökerező siratóének a szeretett 
hozzátartozó elvesztésén érzett emberi fájdalmat fejezi ki. Ebből arra tudok következtetni, 
hogy egyfajta kapcsolatot ápol a pogány lírai hagyománnyal.  
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2.5. Szent-László éneke 

Szent László éneke 1470 körül keletkezett. Érdekessége, hogy feltehetőleg egyszerre két 
nyelven – magyarul és latinul - íródott ének. Így egyfajta átmenetet képez az egyházi és a 

világi líra között. A himnuszműfaj kellékei által a király lovagi erényeit és keresztényi 
érdemeit dicsőíti. Versformája felező 10-es.  

Szent-László Éneke - Részlet 
 

Eredeti nyelven 
„Idwezleg kegelmes zenth lazlo keral’ 
magyarorsagnak edes oltalma 
zent keral’ok közth dragalatws göng 

cyllagok közöth fenesseges cyllagh”
 13

 
Mai nyelven 
„Üdvözlégy kegyelmes Szent László király, 
Magyarországnak édes oltalma, 

Szent királyok közt drágalátos gyöngy, 
Csillagok között fényességes csillag”

 14 

Az elején, ahogyan láthatjuk, egy himnuszi kellékkel indít: „Idwezleg kegelmes zenth lazlo 
keral”

 15
. E mű már eltávolodik a középkori himnuszoktól, hiszen ez már nem Istenhez szól, 

hanem egy emberhez.  
Ami nagyon hiányzik, az a középkori himnuszokra nagyon jellemző doxológia vagyis az 
Istendicsőítés, ami addig mindig előfordult a vallásos himnuszokban. Ez a himnusz tehát már 
nem tisztán vallásos fogantatású, hiszen a lovag király eszménye hatja át. Ezért képez 

átmenetet az egyházi és a világi líra között. 
Röviden összefoglalva: a középkor művészetét, így himnuszköltészetét is, a keresztény 

közösségben betöltött szerepe nagyban meghatározta.  Az énekversek a mindennapi élethez 
szorosan hozzátartozó vallásgyakorlat és lelkiség szolgálatában álltak. A szerzőségnek nem 

tulajdonítottak nagyon nagy jelentőséget, ezért a középkori szövegek nagyrészt névtelenek, 
vagyis anonimusok voltak.  

Ennek oka, hogy a középkor gondolkodásmódja az ember általános lényegiségére helyezte 
a hangsúlyt, művészete pedig meghatározóan Isten dicsőségét szolgálta. Egyes nagyra becsült 

szerzők nevét ennek ellenére mégis megőrizte az irodalmi hagyomány. Ennek oka, hogy 
személyük jelentősége magának a műnek is tekintélyt kölcsönzött. 

3. A modern himnuszok 
„A modern nemzet himnuszának a legtöbb nemzeti kultúrában vannak előzményei, ha nem is 
mindig közvetlenek, ezért inkább azt mondhatjuk: előképei. Hiszen léteztek korábbi 
közösségi identitáns változatok, az uralkodóhoz, az egyházhoz, a szülőföldhöz kapcsolódó 
lojalitás. Természetesen születtek himnuszok – a klasszikus műfaji értelemben, mint az 
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elso-harmadaban-45A/a-szent-laszlo-kiralyrol-szolo-enek-verses-forditasa-4FB/ - letöltés dátuma: 2020.08.27. 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xvi-szazad-elso-harmadaban-45A/a-szent-laszlo-kiralyrol-szolo-enek-verses-forditasa-4FB/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xvi-szazad-elso-harmadaban-45A/a-szent-laszlo-kiralyrol-szolo-enek-verses-forditasa-4FB/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xvi-szazad-elso-harmadaban-45A/a-szent-laszlo-kiralyrol-szolo-enek-verses-forditasa-4FB/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xvi-szazad-elso-harmadaban-45A/a-szent-laszlo-kiralyrol-szolo-enek-verses-forditasa-4FB/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xvi-szazad-elso-harmadaban-45A/a-szent-laszlo-kiralyrol-szolo-enek-verses-forditasa-4FB/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xvi-szazad-elso-harmadaban-45A/a-szent-laszlo-kiralyrol-szolo-enek-verses-forditasa-4FB/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xvi-szazad-elso-harmadaban-45A/a-szent-laszlo-kiralyrol-szolo-enek-verses-forditasa-4FB/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xvi-szazad-elso-harmadaban-45A/a-szent-laszlo-kiralyrol-szolo-enek-verses-forditasa-4FB/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/1-a-magyar-irodalom-a-kozepkorban-2/a-magyar-irodalom-a-xvi-szazad-elso-harmadaban-45A/a-szent-laszlo-kiralyrol-szolo-enek-verses-forditasa-4FB/
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egyházi élethez tartozó alkotások – dicsőítő énekek, harci dalok – latinul és anyanyelven is-, 
amelyek széles körben elfogadott jelképnek számítottak.” 

16
 

 

3.1. Nemzeti himnusz zenei meghatározása 

„A nemzeti himnusz – tanítja egy újabb zenei enciklopédia - olyan dal, ének vagy induló, 
mely egy nép együvétartozásának tudatát, nemzeti és államisági érzését hívatott 
reprezentatív formában kifejezésre juttatni.” 

17
 (…) „A monarchiák himnuszai többnyire az 

uralkodó, vagy uralkodóház iránti hűséget is erősen hangsúlyozzák.” 
18

 (…) „A magyar 
himnuszra – Kölcsey Ferenc versére és Erkel Ferenc muzsikájára – nagyon is illik a 
meghatározás első mondata, a második azonban semmiképp, mivel e mű nem 
királyhimnusz, hanem néphimnusz.” 

19
 

 
Több nép is rendelkezik a miénkhez hasonló néphimnusszal. Ilyenek például. 

 A legújabb keletű német „Wacht am Rhein”
 20

, aminek a szövegét 1840-ben Max 
Schneckenburger írta és Carl Wilhelm zenésítette meg.  

 A francia forradalmi néphimnusz a „La Marseillaise”
 21

. Szerző: Claude Joseph 
Rouget de Lisle  

3.2. Az első modern himnuszok, pontosabban nemzeti himnuszok 

Napjainkban teljesen természetesnek tartjuk, hogy minden országnak és nemzetnek van saját 
himnusza, amit különféle ünnepnapokon, vagy hivatalos, esetleg egyéb ünnepélyes 

alkalmakkor játszanak le vagy adnak elő.  
Előfordul, hogy egy országnak két himnusza is van: egy néphimnusz és egy királyhimnusz: 

 Dánia: „Der er et yndigt land”
 22

 néphimnusz, „Kong Kristian” is nemzeti himnusz, 

de inkább a királyi család himnusza,  

 Új-Zéland: „God Defend New Zealand”
 23

 a néphimnusz és a másik pedig a „God 
Save the Queen,” az angol királyhimnusz.

 
 

Említésre méltó még a katolikus magyarság néphimnusza: „Boldogasszony Anyánk”
 24

 és 

a református magyaroké: a 90. zsoltár a „Te benned bíztunk, eleitől fogva.”
 25 

A legelső nemzeti himnusz Németalföldön keletkezett és vált tömegénekké a 16. század 
végén, amikor a németalföldi nép szabadságharcát vívta a spanyol elnyomás ellen.  

A mai napig életben levő angol királyhimnusz, a „God save the king”
 26

 az 1740-es 

években vált közkinccsé, mert néhány évtized múlva Európában is elterjedt, és több 
nemzetközösség - köztük a dán és a német - megváltoztatott szöveggel magáévá tette.  

                                                             
16

 Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai - Nap kiadó, Budapest 2011 – 46. oldal 
17

 Bónis Ferenc: Kölcsey Ferenc költeménye, Erkel Ferenc zenéje: Himnusz Az országos Széchenyi könyvtárban 
őrzött kéziratok hasonmása, Bónis Ferenc tanulmányával Püski Kiadó, Budapest, 1994 (17. oldal) 

18
 Ugyanott, 17-18. oldal 

19
 Ugyanott, 18. oldal 

20
 https://www.dhm.de/mediathek/der-rhein-von-basel-bis-koblenz/deutsch-franzoesische-geschichte-am-

rhein/wacht-am-rhein-liedtext/ - letöltés dátuma: 2020.08.27. 
21

 https://www.francianyelv.hu/erdekessegek/tudtad-hogy/la-marseillaise-a-francia-himnusz -letöltés dátuma: 

2020.08.27. 
22

 https://zene.hu/cikkek/cikk.php?id=13664 – letöltés dátuma: 2020.08.27. 
23

 https://www.britannica.com/topic/God-Defend-New-Zealand – letöltés dátuma: 2020.08.27. 
24

 Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai - Nap kiadó, Budapest 2011 – 143. oldal 
25

 Ugyanott, 143. oldal 
26

 https://www.historytoday.com/archive/god-save-queen-history-national-anthem – letöltés dátuma: 2020.08.27. 

https://www.dhm.de/mediathek/der-rhein-von-basel-bis-koblenz/deutsch-franzoesische-geschichte-am-rhein/wacht-am-rhein-liedtext/
https://www.dhm.de/mediathek/der-rhein-von-basel-bis-koblenz/deutsch-franzoesische-geschichte-am-rhein/wacht-am-rhein-liedtext/
https://www.francianyelv.hu/erdekessegek/tudtad-hogy/la-marseillaise-a-francia-himnusz
https://zene.hu/cikkek/cikk.php?id=13664
https://www.britannica.com/topic/God-Defend-New-Zealand
https://www.historytoday.com/archive/god-save-queen-history-national-anthem
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A himnusz dallamának eredete azonban régebbre nyúlik vissza, szerzőjének kiléte a mai 
napig teljesen bizonytalan. Műzenei feldolgozásai közül emeljük ki Beethoven szerzeményeit, 
aki kórusművet, zongoravariációt írt a dallam nyomán és a Csata-szimfóniájában is 
felhasználta az angol himnusz dallamát. 

„Nemzeti himnusza minden országnak, nemzetnek csupán egy lehet. A nemzeti himnuszt 
általában közmegegyezés szentesíti. Miként látni fogjuk: ez meglehetősen különböző módon 
ment végbe. Folyamatról volt szó két értelemben is. Részint magáról a nemzetté válásról, 
amelynek elengedhetetlen velejárója, föltétele volt a nemzeti jelképek kialakítása. Részint a 

versenyfutásról, ha szabad ezt a kifejezést használni, hiszen a legtöbb esetben a nemzeti 
himnusz nemes címéért több jelölt versengett.”

 27
  

Példának említem most meg Magyarország esetében a Kölcsey Ferenc: Himnuszt Erkel 
Ferenc megzenésítésével, és Vörösmarty Mihály: Szózatot Egressy Béni megzenésítésével, 

hiszen ez a két mű sokáig versengett a nemzeti himnusz címéért. A magyar nemzeti himnusz 
hivatalosan végül Kölcsey Ferenc költeménye lett.  
A versek túlnyomó többsége a romantika irodalmi irányzathoz sorolható. 

3.3. Magyar himnusz  

3.3.1. Kölcsey Ferenc: Himnusz 

 
1823. január 22-én írta Kölcsey Ferenc a Himnusz című költeményét, ami Magyarország 
nemzeti himnusza, de hogy hogyan lett megzenésítve, és miben más a többi nemzeti 
himnuszhoz képest, érdekes kérdéseket vet fel. 1823. január 22-ére a himnusz születésnapjára 

emlékezünk azáltal is, hogy 1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját és 
1993 óta e napon tüntetik ki még a pedagógusokat is. 

 „A vers szellemi gyökerei mélyebbre hatolnak a XVIII-XIX. századi nemzeti himnuszok 
világánál. A latin egyházi himnusz tudománya azt tartja, hogy „a korai kereszténység 

korában, nemritkán még a középkorban is - egyes esetekben akár napjainkig is – a himnusz 
általában emelkedett hangú vallásos vagy egyház éneket jelent.” 

28
  

„Kölcsey versének sokat mondó alcíme van: A magyar nép zivataros századaiból”
 29

. 
„Értelme akkor világosodik meg előttünk, ha mellé állítjuk a mohácsi vész zivataros 

századát kutató Schulek Tibor irodalomtörténész szavait. Soha akkora hányada a magyar 
írástudóknak nem foglalkozott versírással, sem előbb, sem később, mint a XVI. század 
második és harmadik harmadában.” 

30
 

Egyrészt a reformáció évszázados beidegződéseket elsöprő vihara, új életértelmezése, a 

túlvilági kapcsolatok forradalmi jellegű átváltása, másrészt a törökveszedelem 
feltartóztathatatlan térhódítása, pusztítása, harcolása, rabszolgaszedése a magyar vallásos líra 
addig nem tapasztalt virágzásához vezetett. 

Közös nemzeti és egyéni bűnbánat és szívszaggató panasz, kapaszkodás a Biblia 

ígéreteibe, a zsoltároknak a magyar viszonyokra korszerűsített parafrázisa e líra, amely 
gyakran már messze eltávolodik az eredeti szövegtől, több-kevesebb ihletéssel, de szinte 
mindig mély, őszinte meggyőződésből, eget ostromló hitből énekké válik, ahogy a költemény 
mondandója archaikus: versformája is régies.  

 
Kölcsey verse visszatérő forma. Az 1. és 8. strófája, a megszólítás és a lényegében azonos 
tartalmú rekapituláció, Istent szólítja meg: hozzá könyörög áldásért. A 2. és 3. versszakot 

                                                             
27

 Kiss Gy. Csaba: Idézett mű 54. oldal 
28

 Bónis Ferenc: A Himnusz születése és másfél évszázada – Püski kiadó 1994, Budapest – 17. oldal 
29

 Ugyanott, 17. oldal 
30

 Schulek Tibor kísérő tanulmánya: A keresztényi gyülekezetben való dicséretek Várad, 1566 című fakszimle-
kiadványhoz; Budapest, 1975, 9. lap 
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magában foglaló rész Isten jótetteinek felsorolása: általa hazára talált, ételre és italra lelt a 
magyar, naggyá vált a nemzetek között. A harmadik rész – 4.-7. strófa – a bűnök megvallása: 
bűn és bűnhődés. 
 

3.3.2. Erkel Ferenc: Himnusz - A költemény és a zene kapcsolata 
 
Ahhoz persze, hogy Kölcsey költeménye, a szó teljes értelmében néphimnusszá legyen, az 

kellett, hogy a verssorokat szárnyára vegye a muzsika. Ehhez nem csak annyi idő pergett még 
le a XIX. századi homokóráján, mint a századkezdettől, a vers megírásáig: 21 esztendő. 
Akkor viszont, 1844-ben, nem kevesebb, mint tizenhárom megzenésítése született Kölcsey 
himnuszának: 12 kísérlet – és egy remekmű: Erkel Ferenc zeneműje. 

„A külső alkalom, mely e nagyszámú zeneművet életre segítette, nyilvános pályázat volt. De 
a nemzeti himnusz iránti közóhaj valamiképp ott lebegett már a reformkori ország 
levegőjében. A regélő Pesti divatlapnak május 12-i számában, május 5-i keltezéssel, Szigligeti 
Ede, a Nemzeti Színház titkára közölte, hogy a himnusz-pályázatra 13 pályamunka érkezett be 

és megadta a névtelen pályaművek jeligéit.”
 31 

A bírálóbizottság 1844. június 15-én hozta meg döntését, mely szerint Erkel Ferenc nyerte 
meg a pályázatot. Ezen a napon vált tehát Erkel műve – egyhangú döntéssel – a magyar 
himnusszá. Ilyen értelemben ezt a napot tekinthetjük a Himnusz születésnapjának A 

díjnyertes himnuszt és a dicséretben részesült további hat zeneművet július 2-án mutatta be a 
Nemzeti Színház ének- és zenekara, egy színműelőadás „Tudtán kívül kém”

 32
 előtt és a 

felvonások között, az első karmester, Erkel Ferenc vezényletével. 
A költemény és a zenemű között alapvető formai különbség mutatkozik: az énekelt 

himnusz ugyanis csak egyetlen strófából áll. A hallgató mégsem érzi csonkának, hiányosnak. 
A zene ugyanis, eltérően a filozófus költészettől, nem fogalmi, hanem emócionális elemekből 
építkezik. Az azonos tartalmú zenekari elő és utójátékkal, meg a kettő között megszólaló 
énekelt strófával Erkel véghezvitte a muzsika csodáját: egyetlen képbe sűrítette a Kölcsey-

vers teljes mondandóját. 

 

3.3.3. A magyar himnusz eltérése más nemzeti himnuszoktól 
 

A külföldiek, akik nem tudnak magyarul, nagyon szomorúnak érzik nemzeti énekünk 
dallamát. A kívülálló szemlélőknek a legtöbb ország himnusza ugyanis pergőbbnek, 
diadalmasabbnak és talán harciasabbnak tűnhet. A magyar himnusz viszont ennek több 
szempontból is az ellentéte, műfaja szerint is valódi ima, fohász, így teljesen másként hat.  

Aki érti a szöveget és ismeri a magyar nép történelmét, nem lepődik meg a himnuszon. 
Amikor felcsendül, lélekben a magyarok együtt éreznek, felállnak, és ez az összetartozás 
megható hangulatot idéz elő. Sajnos a Himnusz nem védett nemzeti jelkép - nem rendelkezik 
róla a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeiről és azok használatáról szóló törvény.  

 

3.3.4. A magyar himnusz és a klasszikus zene kapcsolata 
Köztudomású, hogy Erkel Pozsonyban végezte zenei tanulmányait; mestere, Heinrich 

Klein, Beethoven személyes ismerőseinek egyike volt. Mi sem természetesebb, minthogy a 
himnuszt szerző Erkel a klasszikus bécsi mesterek, Haydn és Mozart művészetében keresett - 
és talált - követhető-követendő mintát. Dallamépítkezése, de helyenként motivikája is, Joseph 
Haydn 1797-ben alkotott remekmű Gott erhalte-himnuszára emlékeztet. 

                                                             
31

 Bónis Ferenc: a Himnusz születése és másfél évszázada – Püski kiadó 1994, Budapest – 18-19. oldal 
32

 Bónis Ferenc: a Himnusz születése és másfél évszázada – Püski kiadó 1994, Budapest – 20. oldal 



9 
 

Erkel énekének harmóniai zárófordulata - a „múltat, s jövendőt”
 33

 - szavakra: gyakorta 
alkalmazott kadenciális szabály a bécsi klasszikusok műveiben. Sokszor feltűnik Erkel egyik 
kedvenc operájában a bölcsesség és emberiesség diadalát hírlelő Mozart-remekműben, a 
varázsfuvolában. Teljes tudatossággal, vagy öntudatlanul Erkel e mű hatását érvényesítette, de 

felfedezhető a Himnuszban magyaros, Choriambus-ritmus és verbunkos-szerű dallamfordulat 
is. A klasszikus Európa hatása és a magyar muzsika hatása Erkel szintézisre törekvése még a 
Himnusz mikro-struktúráján is felismerhető, és e törekvés lényegén az sem változtat, hogy 
másfél század folyamatos használata – épp, mint folyam a kavicsot – simává, egyenletessé 

koptatta a ritmus és dallam éleit. Így vált Erkel Himnusza népénekké, a szó teljes 
terjedelmében.  

A magyar alkotmány 1989-es módosítása hozta meg a hivatalos nemzeti himnusszá 
válását, amelynek 75. §-a tette hivatalos állami himnusszá.  

Magyarország Himnuszát, ma Magyarország alaptörvénye – Alapvetés fejezet I. cikk (3.) 
szabályozza. „Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel 
Ferenc zenéjével.”

 34 

 

3.4. Székely himnusz 

„Himnusz - van-e nyelvünknek magasztosabb zöngéjű szava? Akár leírjuk, akár kiejtjük 
ünnepélyes hangulatot, nemes érzelmeket gerjeszt mindenki számára, annak is, aki 
etimológiájáról vajmi keveset tud. Talán nem tévedünk, ha kijelentjük, hogy a székely 

himnuszra vonatkoztatva, az előző mondat posztulátum-értéke - tekintetbe véve bizonyos 
bocsánatosnak remélt elfogultságokat -, még fokozottabban érvényes.”

 35  
Itt és most a székely 

himnuszt fogom bemutatni, hogy mit is tudunk ma a székely himnuszról. 
 

3.4.1. A székely himnusz háttere 
 

1920. június 4-én írták alá a Trianoni békét, aminek következtében Magyarország területének 
több mint kétharmadát vesztette el és körülbelül három és fél millió magyar került az 
utódállamokba. A legjelentősebb területet, a Partiumot és Erdélyt együttesen Magyarországtól 
Románia kapta meg Székelyfölddel együtt és ráadásul körülbelül két millió magyar került 

Magyarországon kívülre, az említett utódállamba - legfőképpen székelyek.  
A székely himnusz a trianoni béke után egy évvel 1921-ben született. Ezt követően, az 

erdélyi származású Csanády György – aki a verset írta - és Mihalik Kálmán - aki meg a 
zenéjét szerezte – Magyarországra menekültek, és az 1920-as években Szegeden végezték 

egyetemi tanulmányaikat.  
1920-ban Csanády Györgyék megalapították a Székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók 

Egyesülete - SZEFHE nevű önsegélyező és kulturális szervezetet. A székely himnusz versét 
Csanády saját beszámolója szerint 1921-ben írta Szegeden, a SZEFHE májusi nagyáldozat 

névre keresztelt évenkénti ünnepélyes találkozója alkalmából.  
Eredetileg a vers címe Bujdosó ének volt, érdekesség, hogy a májusi nagyáldozatban 

egyszerűen csak kantátának nevezték. A székely himnusz zenéjét Mihalik Kálmán szerezte 
női karra. 1922. május 22-én adták elő Budapesten az Aquincumban rendezett SZEFHE-
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találkozón, a zeneszerző jelenlétében. Mihalik Kálmán a zeneszerző, sajnos még abban az 
évben, néhány hónappal később meghalt. 

„Noha jó háromnegyed évszázad múlt el a székely himnusz megszületése óta, szöveg és 
dallamszerzőjének többé-kevésbé pontos életrajzi adatai is immár közismerté váltak, szinte 

hihetetlen, hogy mennyi mítosz, zavaros, hamis, adat kering még  mindig a magyar 
köztudatban a székely imádság körül.” 

36
 

 
Eredeti székely himnusz, ahogyan Csanády György megírta 

 
 „Ki tudja merre, merre visz a végzet 
Göröngyös úton, sötét éjjelen. 
Segítsd még egyszer győzelemre néped, 

Csaba király a csillagösvényen. 
Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcától zajló tengeren. 
Fejünk az ár ezerszer elborítja, 

Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!”
 37 

 
 

3.4.2. A székely himnusz utóélete napjainkig 
 
A két világháború közötti időszakban a székely himnusz a néphagyomány alkotások módjára 
folyamatosan terjedt a romániai magyarság körében, még annak ellenére is, hogy Romániában 

tiltott ének volt, Magyarországon pedig még csak kevesen ismerték. Fennmaradását a 
cserkészeknek, vallásos egyleteknek, és az értelmiségieknek köszönheti, akik úgy segítették, 
hogy a cserkésztalálkozókon rendszeresen énekelték, és elterjedését az erdélyi származású 
értelmiségiek, illetve a hozzájuk közel álló szervezetek is előmozdították. 

1940-ben jelent meg legelőször nyomtatásban a Rózsavölgyi Kiadó jóvoltából, Észak-
Erdély magyar visszafoglalása alkalmával. Az eredetileg női karra írt ének ekkor már 
zongorakísérettel és férfikarra írt változatokkal is rendelkezett. Magyarországon 1940-ben 
kötelezővé tették a tanulását, de a nehéz dallam miatt ekkor még nem vált általánosan 

népszerűvé. 1941-től Észak-Erdély visszacsatolását követően az ottani iskolákban is 
kötelezővé tették a tanítását. A II. világháború után sem tudták megállítani a székely himnusz 
terjedését Romániában. 

1946 és 1989 között mind Romániában, mind Magyarországon a tiltott énekek listáján 

szerepelt, mivel az akkori kommunista rezsimek betiltották. Romániában azonban nemcsak 
éneklése volt tiltott. Még az is több hónapos börtönbüntetésre számíthatott, aki csak 
meghallgatta. Szűk körben, titokban mégis énekelték. 

Az ellenállásra fogékony körökben a tiltás még vonzóbbá tette a dalt; a magyarság 

összetartozás-tudatának kifejezőjévé lett, terjedését nem tudták megállítani. Az ének 
népszerűségét az is mutatja, hogy a huszadik század második felében a himnusznak több 
szövegváltozata alakult ki, ismeretlen szerzők több új szakaszt költöttek hozzá, emellett 
dallama is módosult. Az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt magyarok közt 

általánosan ismert volt, kultuszát ők is ápolták.  
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Románia sajnos a mai napig próbálja betiltani a himnuszt. Legutoljára 2017-ben volt 
kísérlet az 1994/75-ös zászló- és himnusztörvény 22. és 23-dik szakaszának a módosítására, 
vagyis nemcsak a székely himnuszt, hanem a székely zászló használatát is tiltották volna 
Romániában, ezzel erősítve a Románia nemzetállamiságát és szuverenitását. A román 

képviselőház szerencsére elutasította a tervezetet. 
 
A tervezet a következőket javasolta: 
– „A román nemzeti himnuszt az országban zajló összes sporteseményen, minden televízió és 

rádió (nem csak a közmédia) napi adásának kezdetén és az elemi és gimnáziumi oktatáson 
kívül a középiskolákban is reggelente kötelezően el kell énekelni vagy le kell játszani;  
– Tilos a regionális himnuszok – például a székely himnusz – eléneklése vagy lejátszása 
bármilyen körülmények között; 

– A román zászlót minden, Romániában zajló helyi, országos vagy nemzetközi 
sporteseményen ki kell függeszteni (jelenleg csak a stadionokon szükséges);  
– A román zászlót csak akkor lehet más zászlókkal együtt kitűzni, ha egy Románia által 
elismert ország lobogójáról van szó;  

– Tilos a román zászló mellé kitűzni romániai vagy külföldi régiók zászlaját, és bármilyen 
más olyan entitásét, amely a területi szegregáció mellett, az alkotmányos rend ellen harcol.” 
38

 
 

A székely himnusznak a ma ismert változata 
 „Ki tudja merre, merre visz a végzet,  
Göröngyös úton, sötét éjjelen.   
Vezesd még egyszer győzelemre néped,  

Csaba királyfi csillagösvényen!  
Maroknyi székely porlik, mint a szikla   
Népek harcának zajló tengerén.   
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,  

Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!”
 39 

 

 
Napjainkban néhány kritika is érintette a székely himnuszt.  

Ezek az alábbiak: 

 „A magyarok számára csak egy Himnusz létezik.  

 A székely himnusz sem poétikailag, sem zeneileg nem megfelelő: szövegét a 
tehetetlenségtudat jellemzi, dallamát nehéz ének elni. 

 A székelyek himnuszának egyesek inkább az 1350 körül keletkezett csíksomlyói búcsúéneket 
tekintik – ősi székely himnusz, – melyet Bartók Béla jegyzett le a Csíki-medencében, és 
általában Bartók Este a székelyeknél dallamára éneklik.”

 40
 

 

Az ősi székely himnusz 
 
„Ó, én édes jó Istenem, 
Oltalmazóm, segedelmem, 

Vándorlásban reménységem, 
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Ínségemben légy kenyerem. 
Vándor fecske sebes szárnyát, 
Vándorlegény vándorbotját, 
Vándor székely reménységét, 

Jézus, áldd meg Erdély földjét. 
Vándor fecske hazatalál, 
Édesanyja fészkére száll, 
Hazajöttünk, megáldott  

a Csíksomlyói Szűz Mária.”
 41 

 

 
Az este a székelyeknél darab mai napig Bartók Béla: Magyar képek című zenekari darabjának 
az I. tételét képezi. Zongorára feldolgozott változata meg a Bartók: tíz könnyű 

zongoradarabjában az 5. darab. 
Vannak olyan külbirtokok, függetlenségért harcoló erők - például Székelyföldön a 

székelyek - akiknek van saját himnusza és zászlója. A nem független országok nemzeti 
dalaiból így a függetlenség kivívását követően sok esetben lesz himnusz. Székelyföld azonban 

a mai napig próbálja Romániától kivívni az autonómiát, ami 1952-1968-ig formálisan létezett. 
Azt 1968-ban szüntetett meg Nicolae Ceaușescu – Románia akkori államfője. 
 

3.5. Román himnusz 

3.5.1. Románia történelmének áttekintése röviden. 
 
A Havasalföldön és Moldvában kialakuló román fejedelemségek a XIV. században a Magyar 
Királysággal álltak hűbéri viszonyban. Később körülbelül a XIV-XV. század fordulóján 

kivívták önállóságukat. Ezt követően a XVI. századig, a török hódoltságig, a fejedelemségek 
független államok voltak, majd több mint három évszázadon át az Oszmán-Török-Birodalom 
fennhatósága alatt álltak, de belső autonómiával rendelkeztek. 

A XIX. század második felében a nemzetközi események következtében - krími háború - 

Havasalföld és Moldva nagyobb fokú autonómiához jutottak az Oszmán Birodalom 
keretében. 1859-ben Románia megalakulásának első lépéseként Moldva és Havasalföld 
nemzetgyűlése közös fejedelmének választotta Alexandru Ioan Cuzát. Így 1862-ben jött létre 
Románia Havasalföld és Moldva egyesülésével – ezt az egyesülést a történelemben 

kisegyesülésként ismerjük.  1877-ben az orosz–török háborúba Románia Oroszország oldalán 
lépett be. Ezután 1877. május 10-én parlamenti kiáltványban kinyilvánította állami 
függetlenségét, amelyet a San Stefanó-i béke révén az európai nagyhatalmak is elismertek.  

1918. december 1-jén mondták ki Gyulafehérváron Erdély és Románia egyesülését, amit 

pontosabban a „nagyegyesülés” néven ismerünk. Az I. világháborút lezáró békeszerződés 
értelmében Románia része lett a Magyarországtól elcsatolt Erdély, a Bánság – Bánát – keleti 
része, az Alföld többi keleti vidéke Máramarossal – Partium - és az ukrán Bukovina 
területének zöme, valamint a cári Oroszországtól elfoglalt, nagyrészt román lakosságú 

Besszarábia.  
A II. világháború után az ország a Szovjetunió erős nyomása alatt a kommunista tömb 

része lett. 1965-től Nicolae Ceaușescu irányította, aki a kifelé mutatott képpel szemben a 
belpolitikai életben több évtizedes személyi kultuszt és totális diktatúrát épített ki, aminek az 

1989 karácsonyán, Temesváron kirobbant romániai forradalom vetett véget. 
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3.5.2. A román himnusz háttere, elődei, az első román himnusz 
Mint már korábban is szóba került, az 1848-as forradalmaknak kivételesen fontos szerepük 

volt a nemzeti identitás és szimbólumok megteremtésében és terjesztésében. A kelet-közép-

európai forradalmak tüzében született román nemzeti identitását is felerősítő alábbi két 
költemény. 
 

 Vasile Alecsandri: Románia ébresztése 

 Andrei Mureșanu: Visszhang – Ébredj, román 
 

Vasile Alecsandri moldvai kisnemesi családból származott. Tanulmányai után hazájában, 

már fiatalon a kulturális élet egyik meghatározó személye volt. Részt vett a moldvai 
forradalomban, majd ő is külföldre menekült a megtorlások elöl. 1860-tól Romániában 
kulturálisan is elismert személy volt. 1881-ben született meg az első román himnusz Vasile 
Alecsandri verséből, ami Hohenzollern Károly királyt élteti. A hat strófából álló vers Istentől 

kér áldást a román koronára, hogy terjessze védő karját a román nép fölé. Ezt a himnuszt a 
dinasztikus himnuszok csoportjába sorolhatjuk be.  

A dinasztikus himnusz jelentése: „Ez a legjobban körülhatárolható típus. A dinasztiát vagy 
királyt dicsőítő himnuszhoz mindenekelőtt uralkodóra, független országra volt szükség. Nem 

véletlen, hogy Kelet-Közép-Európában csak néhány király himnuszt találunk.”
 42 

 
Másik költeménye, meg 1848 tavaszán, a moldvai forradalom előestéjén született óda, a 

„Románia ébresztése”
 43

. Tíz versszakban hirdeti a szabadság igéit, ostorozza és a zsarnokság 
elleni felkelésre buzdítja a románokat, mint származás alapján összetartó közösséget. Ez 

röplapokon terjedt el. Erre érkezett visszhangként Andrei Mureșanu: „Ébredj, Román!”
 44

 
kezdetű, szintén tíz versszakos verse, mely 1848-ban a román felkelők néphimnusza lett. 

„A néphimnuszok többsége a Marseillaise hagyományához k öthető. Néphimnuszok abban 

az értelemben, hogy a közösséget szólítják meg.”
 45 

 

3.5.3. A ma ismert román himnusz 
A ma ismert román himnusz Andrei Mureșanu: Visszhang – Ébredj, román! - költeménye. 

Zenéjét Anton Pann komponálta. 1848-ban publikálták először Un răsunet – Visszhang – 

címmel az 1848-as moldvai forradalom alatt, ahol „Deșteaptă-te, române - Ébredj, román”
 46

 
néven azonnal a nemzeti mozgalom egyik fő dalává vált.

 

„Ezen ódája által, mely leghűbb kifejezője a román aspiratióknak s érzelmeknek abban a 
korban, egyszerre egyike a legnevezetesebb embereknek lett a vezérfiai között”

 47 

 
Román himnusz - Részlet 

„Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, 
În care te-adânciră barbarii de tirani! 
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte, 
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani! 
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Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume 
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, 
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume 
Triumfător în lupte, un nume de Traian!  

 
 
Román himnusz magyarul – nyersfordítás 
Ébredj, Román, halálos  

álmodból, 
Ahová barbár zsarnokok taszítottak! 
Most vagy soha, készíts magadnak más sorsot,  
Mely előtt kegyetlen ellenséged is meghajol! 

 
Most vagy soha, bizonyítsuk be a világnak, 
Hogy e karokban a római vér folyik, 
És hogy keblünkben őrzünk  

egy nevet, 
Trainausét, aki győzedelmes volt a harcban!” 

48 

 

A román himnuszt ma Románia Alkotmányának 107. szakasza és a 75/1994. számú 

törvényének a II. – „Románia nemzeti himnuszának megszólaltatása”
 49 

– fejezete és a IV. – 
„Záró rendelkezések” 

50
 – fejezetének a 21. és 22. szakasza szabályozza. Ebből az utóbbit 

idézem. 
„Az állampolgárok kötelesek tiszteletet tanúsítani Románia nemzeti zászlója és nemzeti 

himnusza iránt és tartózkodni bármely olyan cselekménytől, amellyel megsértenék azokat”
 51 

Összefoglalva: A román himnusz Romániában ma is nagyon népszerű. Az ország nagyon 
szigorúan szabályozza a himnusz tiszteletét, a 75/1994-es törvényben, de legfőképpen a 
kormányhatározat 22. és 23. szakaszának előírása alapján.  

Ahogy a Székely himnusz fejezetében is említettem, legutoljára 2017-ben volt kísérlet egy 

olyan törvényre, ami az 1994/75-ös zászló- és himnusztörvény módosítása lett volna, vagyis 
nemcsak a székely himnuszt, hanem a székely zászló használatát is tiltották volna 
Romániában. 

Azzal a törvénnyel akarták mindenhol még jobban megerősíteni Romániában a románok 

identitását és asszimilálni az összes kisebeséget – legfőképpen a romániai magyarokat és 
székelyeket – a román társadalomba, mivel csak a román zászlót lehetett volna mindenhol 
kitűzni, még Székelyföldön is az összes közintézményen csak román zászló loboghatott volna. 
Azzal a törvénnyel remélték a román himnusz és identitás erősebb terjedését és népszűréségét 

elérni. A román képviselőház azonban szerencsére elutasította a tervezetet. 
Napjainkban sajnos az összes Romániában élő kisebbségre, de legfőképpen a magyarságra, 

a mai napig is próbálják ráerőltetni a román himnuszt. Annyira, hogy Marcel Vela  román 
belügyminiszter 2020 márciusában a Covid-19-es koronavírus járvány európai 

kirobbanásakor kiadott egy rendeletet, amelynek értelmében a sürgősségi helyzet idején 
minden szombaton és vasárnap délután 5 és este 9 órától az ország összes terepen lévő rendőr 
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és csendőrautó hangszóróiból kötelesek a román himnusz első három szakaszát minden 
alkalommal lejátszani.  

 

 

1. kép: A Romániában kiadott Covid 19-es koronavírus vészhelyzeti román himnusz rendelete - eredeti román 
nyelven 
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3.6. Szlovák himnusz 

3.6.1. Szlovákia rövid történelmi áttekintése 
 
A szlovákok sokáig más népekkel együtt, szinte mindig többnemzetiségi államokban éltek, a 
lengyelektől eltérően, akiket a XVIII. század végén szétszakítottak és több más állam keretei 

közé helyeztek. Ezzel ellentétben a szlovákok többnyire egy államhoz tartoztak: például: 1918 
előtt az Osztrák-Magyar-Monarchia részét alkotó Magyar Királyságban, majd az 1918 után 
létrejött Csehszlovák Köztársaságban.  

 
1939 és 1944 között Szlovákia ugyan önálló állam lett, de teljesen kiszolgáltatott volt a 

német Harmadik Birodalomnak és úgynevezett bábállam volt. Ez azt jelentette, hogy az 
ország csak látszólag volt szabad, de valójában egy másik nagyhatalomtól függött, vagyis 
ugyan jogilag beszélhetünk állami és nemzeti szuverenitásról, de gyakorlatilag nem.  

 

A II. világháború után újra megalakult Csehszlovákia. Kezdetben az aszimmetrikus 
modellt alkalmazta, ami azt jelentette, hogy a szlovákok csak korlátozott autonómiát 
élvezhettek. 1968-tól kezdve viszont a csehek és a szlovákok föderatív államot alkottak.  

 

A rendszerváltást az 1989. november 17-i prágai diáktüntetéshez kötik, majd 1993. január 
1-jén hosszú viták lezárása után megalakult a ma is ismert Szlovákia. 2004. május 1-jén 
Magyarországgal és további nyolc állammal együtt csatlakozott az Európai unióhoz, 
amelynek mai napig is a szerves része. 

 

3.6.2. A szlovák himnusz eredete, keletkezése. 
 
A szlovák hagyományban fontos közösségépítő szerepe volt egy XVII. századi katolikus – 
„Szöllősi Benedek: Cantus catholici 1655”

 52
 és egy evangélikus énekeskönyvnek, – 

„Tranoscius: Cithara sanctorum, 1636.”
 53

 A fogalommá lett Tranoscius zsoltárfordításai és 

dicséretei, amik a szlovák irodalmi és kulturális örökség meghatározó hagyományához 
tartoznak. 

A valószínűleg XVIII. század végén keletkezett „Nyitra, drága Nyitra – Nitra milá Nitra”
 

54
 című népdal már az 1830-as években a nemzeti mozgalom közösségi szimbólumának 

számított. Škvarna szerint ez volt a szlovákok körében a legrégibb modern himnusz funkciójú 
ének. 
 

Hivatalosan a himnusz 1844-ben született egy tiltakozó akció során. A pozsonyi 

evangélikus líceum diákjai Lőcsére – szlovákul Levoča – mentek, hogy tiltakozzanak a 
magyar hatóságok Ľudovít Štúr - magyarul Stúr Lajos - elleni eljárása ellen. Ő volt a szlovák 
nemzeti mozgalom vezetője, a szlovák irodalmi nyelv megteremtője, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc ellen harcoló szlovák önkéntes résztvevőinek toborzója.  

Ezen kívül a Magyar Királyság országgyűlésében is résztvevő politikus, költő, író, 
újságíró, tanár, filozófus és nyelvész volt. Lényegében a szlovák nemzeti identitás 
megteremtője, Szlovákia egyik legismertebb és legfontosabb történelmi személye. Emlékét 
Szlovákiában 1948 óta a mai napig Párkány település szlovák neve Štúrovo őrzi, ahol 2019. 

május 12-én leplezték le a Mária Valéria hídnál mellszobrát. 
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A szlovák himnusz az 1848-49-es szlovák nemzeti mozgalom során lett népszerű, viszont 
csak 1851-ben publikálták. 1920-ban az Osztrák-Magyar-Monarchia felbomlása után az első 
versszaka az akkor megszülető csehszlovák állam himnuszának második része lett. Az első 
rész a mai „Kde domov můj” 

55
 kezdetű cseh himnusz volt.  

A csehszlovák himnuszt 1920-1938 közötti időben hivatalos magyar fordításban is lehetett 
énekelni rendezvényeken, ünnepségeken. Ez a szöveg a cseh „Ó szép hazám, te jó hazám” 

56 

és a szlovák „Tátra fölött villám járja dühös táncát” 
57

 himnuszokból állt, melyek ma 
Csehország és Szlovákia himnuszai.  

Ez a két himnusz alkotta együtt a csehszlovák himnuszt 1993-ig. Ekkor az eredeti szlovák 
himnuszból az első két versszak lett a független Szlovákia nemzeti himnusza.  
 

3.6.3. A szlovák himnusz körül fennálló viták  
 
A szlovák himnusz szövegét Janko Matúška írta. Dallamának ihletője egyesek szerint. a 
szlovák „Kopala studienku” 

58
 kezdetű népdal, viszont a himnusz nagyon hasonlít egy magyar 

népies dalra, a Bartók Béla által 1908-ban gyűjtött és zongorára feldolgozott „Azt mondják, 
nem adnak engem galambomnak”

 59
 kezdetűre. A Kopala studienku népdal, amit pedig 

ismeretlen eredetű szlovák népdalnak tartanak - s amiből a szlovák himnusz származik elvileg 
- viszont egy lengyel népies dalra hasonlít: az „Idzie janko lasem”

 60
 kezdetűre.  

 
A dallamon, a mai napig folynak a viták. Arról sajnos nincs írásos bizonyíték, hogy 

pontosan honnan, melyik országból származik. A mai napig fennálló kérdések közül a magyar 
népies dalé és a szlovák himnuszé a legerősebb. Vizsgáljuk akkor most meg mind két 

szemszögből Szlovákia és Magyarország vitáját.  
Szlovákia szerint a himnusz már 1844-ben megvolt, a magyar népdalt pedig Bartók Béla 

1908-ban gyűjtötte össze. Tehát a szlovákok szerint a himnuszuk már 64 éve létezett, mire az 
„Azt mondják”

 61
 magyar népdalt összegyűjtötte és zongorára is feldolgozta Bartók Béla és 

szerintük a magyarok utánozták le az „Azt mondják, nem adnak engem galambomnak dalra.” 

62
 

Magyarország szemszögéből vizsgálva, az „Azt mondják”
 63

, mint sok más magyar népdal, 
már évszázadok óta létezett, csak sajnos, mivel nem volt összegyűjtve és lekottázva, ezért 

Magyarországnak nincs rá semmi bizonyítéka, hogy az övé lenne az eredeti.  
 
Az azonban, hogy honnan származik maga a dallam, a mai napig nagy kérdés. Sebő Ferenc 

szerint a vitás dallam eredetét tekintve megállapíthatatlan közdallam, amely számos 

változatban él. Legfeljebb azt lehet kikutatni, hogy mikor írták le legkorábban, de az eredetét 
aligha, azon túl, hogy Európa közepe a bölcsője. 
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 MARTINU: Nové slovenské písně pro zpěv a klavír - Schott Music Panton - 2005 
59

 http://ertekkereso.hu/doc/info/szepi/nota/kedvenc/k069.gif - Azt mondják, nem adnak.  

Letöltés dátuma: 2020.09.03. 
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 https://www.flashlyrics.com/lyrics/future-folk/janko-14- Idzie Janko lasem. Letöltés dátuma: 2020.09.03. 
61
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Mások szerint: „A himnuszt és a magyar népdalt vizsgálva  kétségtelenül idegen a magyar 
hagyományban néhány elszigetelt dúr-moll dallam, amely fölfelé terc-szekvenciával építkezik, 
vagy lefelé szekund-szekvenciával, általában kis hangterjedelemben. Ezek közt vannak 
kétségtelenül szlovák eredetűek, mint a „Harangoznak Szebenbe” és a teljesen hasonló 

felépítésű műdal: „Azt mondják, nem adnak engem galambomnak, ennek dallamából lett a 
szlovák himnusz, valamint „Kalamajkó annak neve”.  Fontos, hogy az ilyen dallamokat is 
mindig egyedileg kell megítélni, mert zenei jellegzetességeik a nyugati műzenének is általános 
sajátságai.”

 64 

 

Szerintem ez a vita addig fenn fog állni, hogy mikor, hol, és melyik országban keletkezett, 
amíg egyszer, valamikor a jövőben, talán megtudjuk a pontos választ. 
A szlovák himnusz - eredeti nyelven 

 
„Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú, 
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú, 
Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, 

Slováci ožijú, 
Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, 
Slováci ožijú, 
 

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, 
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, 
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo,  

Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo” 
65

 
 

A szlovák himnusz - magyar nyelven 
 
„Tátra fölött villám járja dühös táncát, 
Tátra fölött villám járja dühös táncát, 

Bátorság, testvérek, elmúlnak a vészek, s él győz a szlovákság,  
Bátorság, testvérek, elmúlnak a vészek, s él győz a szlovákság.  
 
A szlovákföld szunnyad mélyen és keményen, 

A szlovákföld szunnyad mélyen és keményen, 
Ámde serkentően szél fütyül, ég dörren, hogy magához térjen 

Ámde serkentően szél fütyül, ég dörren, hogy magához térjen" 
66
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2. kép. Lengyel népdal - ami nagyon hasonlít a Kopala Studienku szlovák népdalra 

 
3. kép: Kopala Studienku – elvileg ismeretlen eredetű szlovák népdal, amiből kialakult a szlovák himnusz  

 
 



20 
 

 

4. kép: Bartók Béla által 1908-ban gyűjtött és zongorára is feldolgozott „Azt mondják, nem adnak engem 
galambomnak magyar népies dal, amivel a szlovák himnusz dallama szinte teljesen megegyezik. 

 

 

5. kép: Szlovák himnusz – ami 1844-ben kelettkezett a Kopala Studienku népdalból elvileg ,  

de a végleges  és ma ismert változatát csak 1919-ben nyerte el. 
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7. Kép: Juhász András – saját magam – által 2019-ben feldolgozott magyar népies dal női kari kórusdarab 
változatának egy részlete 
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3.7. Cseh himnusz 

 
3.7.1. Cseh történelem röviden 
 
A legelső cseh állam egy kis fejedelemség volt, ami a IX. században jött létre a mai Prága 
környékén. A birodalom 907-es bukása után a hatalom központja Morvaország helyett Prága 

lett. 929-ben I. Vencel cseh fejedelem uralma alatt terjedt el a kereszténység a cseheknél. 
 

„A terület 1002-től a Német-római Birodalomhoz tartozott. 1092-től a cseh uralkodók 
azonban ismét fejedelmi rangban voltak a német–római császár hűbéresei.”

 67 

 

A csehek legjelentősebb uralkodójuknak I. Károlyt – aki még a Német-Római birodalom 
császára is volt IV. Károly néven – tartják, hiszen óriási fellendülést hozott az ország életébe. 
Új közigazgatást szervezett, ezzel létrehozta a prágai érsekséget. 1348-ban Prágában alapította 

meg a Károly Egyetemet – a Német-római Birodalom, és egyúttal Közép-Európa első 
egyetemét. Prága hamar Európa egyik kulturális központjává vált. A Német-római Birodalom 
1806-os felbomlását követően a történelmi Csehország a Habsburg Birodalom részévé vált. A 
cseh területeken alakultak ki a birodalom ipari központjai. 

 
A XIX. században a cseh nemzeti mozgalom megerősödött, de ugyanakkor Prága a német 

kultúra igen jelentős központja is volt. 1867-1918-ig Csehország az Osztrák-Magyar-
Monarchia része volt. A független Csehszlovák Köztársaságot 1918-ban alapították az 

Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően. 
 

A II. világháború után Csehszlovákia nehéz körülmények között próbálta eljátszani a kelet 
és nyugat közötti híd szerepét, ám az 1948-as kommunista hatalomátvétel után nem működött 

tovább ez a híd szerep. 1948-tól egészen az 1989-es rendszerváltásig Csehszlovákia 
kommunista ország volt a keleti blokkon belül. 1989 novemberében a békés bársonyos 
forradalomban tért vissza a demokráciához. 1993. január 1-jén hosszú viták lezárása után 
megalakult a ma is ismert Csehország. 

 
3.7.2. Cseh himnusz háttere, előképe 
A cseh nyelvű költészet kezdetén találjuk a XI. századi, ismeretlen szerzőtől származó 
„Hospodine, pomiluj ny – magyarul: Uram, irgalmazz”

 68
 kezdetű fohászt. IV. Károly az 

uralkodói reprezentáció részévé tette eléneklését. A másik fontos himnusz előkép a cseh 

kultúrában a Szent Vencel korál. A XIX. század cseh nemzetépítői azonban mindenek előtt a 
huszita hagyományra kívántak alapozni. Így nekik a „Kik az isten katonái”

 69
 kezdetű huszita 

harci fohász volt a szimbólum.  
A Kde domov můj - Hol van hazám? - Csehország nemzeti himnusza. Szövegét Josef  

Kajetan Tyl drámaíró írta, a zenéjét František Jan Škroup zeneszerző komponálta. A himnusz 
eredetileg egy színdarab - a Fidlovačka része volt. A „Haza ideális táját dicsőítő himnuszok ”

 

70
  csoportjába tartozik. 

„Ha e csoportnak az a kritériuma, hogy az egész költemény az országnak legyen – mint 

páratlan szépségű tájnak – a laudációja, akkor csupán néhány himnusz sorolható ide. Azok a 

                                                             
67

 Petr Mlsna, Lukáš Šlehofer, Dan Urban:  cesty   české  ústavnosti - Úřad vlády České republiky, 2010, Prága 10-
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költemények, amelyekben az antik retorikai hagyományra emlékeztetően országokat, 
városokat dicsőítenek. Ebben a csoportban kronológiailag Josef Kajetan Tyl cseh himnusza, a 
Hol vagy hazám? az első.” 

71
 

1834. december 21-én a prágai Rendi színházban előadást hirdettek, amit akkor inkább 

kivételesnek lehetett tekinteni, mint szokásosnak. Ebben az időben érkezett fölívelő 
szakaszába a cseh nemzeti mozgalom. Ez megmutatkozott a tudományos és művészeti 
életben, hiszen megjelent egy új nemzedék, amely elődeinél jóval következetesebben 
képviselte az anyanyelvre alapozott nemzeti identitás gondolatát. Közéjük tartozott Tyl, a 

prágai külvárosban játszódó népszínmű szerzője, akinek a Fidlovačka című daljátékát 
mutatták be ezen a napon az előkelő belvárosi színházban, ahol 1787-ben Mozart: Don 
Giovanni operának is volt a bemutatója.  

„A prágai vargák népünnepélyén játszódó darab egyik fő kérdése a cseh nyelvért vívott 

küzdelem. A darab negyedik felvonás hetedik jelenetében hangzott el a későbbi nemzeti 
himnusszá vált dal. A népszínmű zenéjét a szerző jóbarátja, František Jan Škroup szerezte,(az 
első cseh operát is ő komponálta). A vak muzsikus szájából elhangzó biedermeier hangulatú  
betétdal sikerét növelte, hogy a népszerű basszista, Karel Stratakaty énekelte. Ezze l kezdődött 

ennek a dalnak a népszerűsége”
 72 

3.7.3. Cseh himnusz kapcsolata a szlovák himnusszal 
Ahogy a szlovák himnusz fejezetben Szlovákia szemszögéből is leírtam a két himnusz 

kapcsolatát, úgy Csehország miatt fontos, hogy újra leírjam – most Csehország szemszögéből. 
1920-ban az Osztrák-Magyar-Monarchia felbomlása után a cseh himnusz első versszaka az 
akkor megszülető csehszlovák állam himnuszának első része lett. A második rész a mai „Nad 
Tatrou sa blýska”

 73
 kezdetű szlovák himnusz volt.  

A csehszlovák himnuszt 1920-1938 közötti időben hivatalos magyar fordításban is lehetett 
énekelni rendezvényeken, ünnepségeken. Ez a szöveg a cseh „Ó szép hazám, te jó hazám”

 74
 

és a szlovák „Fenn a Tátra ormán villámok cikáznak ”
 75

 himnuszokból állt, melyek ma 
Csehország és Szlovákia himnuszai. A csehszlovák himnusz első részének utolsó két sora 

eredetileg csehül nem csehszlovákra, hanem cseh földre „země česká – cseh föld az én 
hazám” 76

- vonatkozik. Az eredeti csehszlovák himnuszban a cseh himnusz után következik a 
szlovák himnusz. Ez a két himnusz alkotta együtt a csehszlovák himnuszt 1993-ig.  
Cseh himnusz – eredeti - Részlet 

Cseh himnusz magyarul - Részlet 
 
„Kde domov můj? kde domov můj? 
Voda hučí po lučinách, 

bory šumí po skalinách, 
v sadě skví se jara květ, 
zemský ráj to na pohled! 
A to je ta krásná země, 

země česká, domov můj, 
země česká, domov můj! 
Ó szép hazám, te jó hazám! 
Völgyek mélyén vizek súgnak, 
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Bérceken fenyvesek zúgnak  
Illat száll a lombokon, 
Földi éden ez a hon. 
Csodaszép világom nékem 

Csehország az én hazám  
Csehország az én hazám.”

 77 

 
1993-ban az eredeti cseh himnuszból az első két versszak lett a ma ismert Csehország 

nemzeti himnusza. Mivel a himnusz kiemeli, hogy Csehország az én hazám.”
 78 

ezért is 
tartozik bele „Haza ideális táját dicsőítő himnuszok ” 

79
 csoportjába. 

 

3.8. Lengyel himnusz 

 

3.8.1. Lengyelország történelmének áttekintése 
 
Lengyelország, Magyarországhoz hasonlóan, több mint 1000 éves. A történelem során 
többször felbomlott, majd újra egyesült. Az első felbomlása 1138-ban következett be III. 
Ferdeszájú Boleszláv halála után, mivel Lengyelországot felosztotta a fiai között. Ezt 

követően az országot a széttagoltság jellemezte egészen 1320-ig, amikor Łokietek Ulászló 
kísérletet tett az ország újra egyesítésére, ami sikerült, ám közben a Csehországgal való 
konfliktusok miatt sajnos elvesztette, Pomerániát, Sziléziát és Mazóviát. Az 1335-ös visegrádi 
királytalálkozón Lengyelországot Nagy Kázmér király képviselte, aminek eredményeképpen 

megszűnt a Csehország és Lengyelország közötti konfliktus.  
A 16. században, a Jagelló-dinasztia uralkodása idején Lengyelország már Európa egyik 

leggazdagabb és legerősebb országa volt. 1791. május 3-án a Lengyel–Litván Unió elfogadta 
Lengyelország májusi alkotmányát, amely Európa első és a világ második írott alkotmánya 

volt. Nemsokkal utána Lengyelország újra felbomlott. Területét felosztották Oroszország, 
Ausztria és Poroszország között. Lengyelország 123 év után, 1918-ban nyerte vissza 
államiságát az I. világháború után, ekkor Németország északkeleti részének egy darabjából 
egy ún. korridort hoztak létre az Antant hatalmak, hogy Lengyelországnak legyen tengeri 

kapcsolata.  
A II. világháborúban Lengyelországot ismét felosztották. Ezúttal Németország és a 

Szovjetunió osztotta fel egymás között. 1941-re a szovjetek által elfoglalt lengyel területeket 
is elfoglalta Németország. 1945-ben a szovjetek a Varsói felkelés után felszabadították a 

német megszállás alól Lengyelországot. Ezt követően alakult ujjá Lengyelország.  
Ekkor nyugatra tolták. Lengyelország elvesztette egyes keleti területeit, de nyugaton német 

területekkel kárpótolták. Az 1948-as kommunista hatalomátvétel után Lengyelország a 
Szovjetunió befolyási övezetéhez tartozott. 1989-ben az ország második világháború utáni 

történetének első, részlegesen szabad választásai zárták le a Szolidaritás - lengyelül 
Solidarność - mozgalom szabadság iránti törekvéseit. Lengyelország 1991 óta tagja a 
Visegrádi országok Szövetségének. 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, 
Magyarországhoz hasonlóan 

. 
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3.8.2. A lengyel himnusz háttere 
 
Az 1773-as felosztás után jelentős reformokat csak 1788-ban összehívott országgyűlés 

kezdeményezett. A reformok csúcsa az 1791. május 3-án elfogadott alkotmány volt. ami csak 
16 hónapig volt érvényben, az 1793-as második felosztásig, aminek következményeként 
kirobbant a Kościuszko-szabadságharc, amit végül levertek. 1795-ben Lengyelországot 
eltüntették Európa térképéről. Lengyelország 1795-től az I. világháború végéig csak földrajzi 

fogalom volt.  
Ezeknek az éveknek az egyik legfontosabb szereplője volt Józef Wybicki – Balti-tenger 

mellékéről származó birtokos nemes, költő, politikus, drámaíró. Történelmi drámát, politikai 
röpiratokat, komédiát és három operalibrettót írt. Párizsból Lombardiába menekült a francia 

forradalmi események után, ahol 1797-ben Jan Henryk Dąbrowski tábornok lengyel légiókat 
szervezett, hogy Napóleon hadai mellett harcoljanak Lengyelország függetlenségéért. A 
katonai táborban gyakran elhangzott Dąbrowski mazurkája.  

A légióknál szolgáló Józef Wybicki akkor elhatározta, hogy a katonáknak erre a dallamra 

ír egy lelkesítő, hitet adó új dalt. A mű címe először „Az itáliai lengyel légionisták dala” 
80

 
volt, és egy lengyel népdal, az úgynevezett Dąbrowski-mazurka dallamára íródott. A 
légionistákkal eljutott Lengyelországba, s hosszú évek során - új versszakokkal bővülve - fel-
felhangzott harcokban, tüntetéseken egyaránt, s egyre jobban összefonódott a lengyel 

történelemmel. A zenemű Dąbrowski-mazurka dallamára íródott. Magyarországon 1816-ban 
terjedt el. 

„Alojzy Feliňski – a másik lengyel himnusz szerzője a következő  nemzedéknek, volt a tagja. 
Piartista szerzetesként kezdte pályáját. A Kościuszko-szabadságharc idején a fővezér egyik 

titkáraként működött. Kilépett a szerzetesrendből, családot alapított és birtokán gazdálkodott. 
1815-től Varsóban élt, bekapcsolódott a főváros Irodalmi életébe.” 

81
 

„A reményekkel kecsegtető 1816-os évben jelentette meg Isten, ki Lengyelhont… himnuszát 
a cár-királynak – I. Sándornak tiszteletére. Nagy közönségsikert ért el Barbara 

Radziwillówna című drámájával 1817-ben.”
 82

  
 
Végül is a Wybicki-féle dalból lett Lengyelország himnusza. Függetlenségük elnyerésekor, 
1918-ban énekelték először az ország himnuszaként. Hivatalos himnusszá 1926-ban lett. 

 

3.8.3. A lengyel himnusz elemzése 
 
A lengyel himnusz is a néphimnuszok csoportjába tartozik. Vitathatatlanul a lengyel himnusz 
az első ebben a sorban. Szerintem azért is sorolható a néphimnusz csoportba, mivel, a 
Marseillaise hagyományához köthető. A lengyel közösséget szólítja meg, és erős mozgósító 

hatású felhívást intéz a lengyelekhez. Európai szállóigévé lett első sorát – „Nem halt meg 

Lengyelország”
 83

 – mind a kortársak, mind a későbbi nemzedékek általában úgy értelmezték, 
hogy ez egy tagadó válasz az ország harmadik felosztására. 
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Lengyel himnusz – részlet 
 

„Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 
 

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem.”

 84
 

 
Lengyel himnusz Magyarul – részlet 
 

„Nincs még veszve Lengyelország, 
Míg mi meg nem haltunk, 
Hogyha földünk elrabolták, 

Visszaszerzi kardunk. 
 

Ref.: Fel, fel Dąbrowski, 
Zászlódat bontsd ki! 

Ha te vagy vezérünk, 
Népünkhöz elérünk.”

 85 

 

A lengyel himnusz dallama megegyezik a volt Jugoszlávia himnuszának dallamával, némi 

tempóbeli különbséggel. Miért lehetséges ez? A Dąbrowski-mazurka dallama igen népszerű 
volt a Habsburg uralomban élő népek között. 1816-ban Magyarországon is elterjedt az „Isten, 
ki Lengyelhont…” 

86
 kezdetű népszerű lengyel hazafias dallal együtt. A Dąbrowski-mazurkát 

a szláv népek körében külön-külön is, de mint össz-szláv himnuszt is énekelték. XX. 

században a volt Jugoszlávia himnuszához is a Dąbrowski-mazurka dallamát használták fel. 

 

3.9. Német himnusz 

 
3.9.1. Németország történelmének áttekintése röviden 
 

Németország történelme a Nyugat-Római birodalom bukása után kezdődhetett el, a germánok 
beözönlésével. A mai Németország területén számos kisebb-nagyobb területű, de csak rövid 
életű királyság alakult. Az egyik legelső, legfontosabb német állam a Türingiai királyság volt, 
de mivel szervezetlen volt, hamarosan összeomlott. 

A Frank birodalom Nagy Károly halála után felbomlott, pontosabban három részre 
szakadt. A Keleti Frank Birodalomból alakult meg körülbelül 962-ben a későbbi Német-
Római Birodalom, ami egészen 1806-ig - a napóleoni háborúkig - állt fenn. 1806-ban a 
napóleoni háborúk veresége után sok kisebb német államra, fejedelemségre esett szét. 

Németország – hasonlóan Lengyelországhoz – a német egység megvalósulásáig csak földrajzi 
fogalom volt. 

1814-ben alapították meg a bécsi kongresszuson a német szövetséget. A később bevezetett 
vámunió, a német államok gazdasági egysége felé mutatott. Ekkoriban sok német számára a 

francia forradalom eszméi voltak a mérvadók, különösen a fiatal értelmiségiek körében. Egyre 

                                                             
84

 Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-európai himnuszok – Nap kiadó, Budapest, 2011 – 200. oldal 
85

 Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-európai himnuszok – Nap kiadó, Budapest, 2011 – 201. oldal 
86

 Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-európai himnuszok – Nap kiadó, Budapest, 2011 – 195. oldal 



27 
 

erősebb lett a nacionalizmus, vagyis a nemzeti identitás. Ezt jelképezték akkoriban a fekete, 
vörös, arany színek, amelyek ma Németország nemzeti színei. 1848-ban IV. Frigyes Vilmos 
porosz királyt császárrá választották, de valóságos hatalom nélkül.   

A Németországnak nevezett modern nemzetállam 1871-ben alakult a korábbi német 

államok egyesítésével. A Német Császárság legnagyobb alkotórésze a Porosz Királyság volt. 
Az I. világháborút Németország vesztes államként zárta le. A Weimar városába összehívott 
alkotmányozó nemzetgyűlés fogadta el a weimari alkotmányt, vagyis kikiáltották a Weimari 
köztársaságot. 1939-re megalakult a Harmadik Birodalom.  

A II. világháborút is vesztesként zárta. Ezt követően az 1990-es rendszerváltásig 
kettéosztottság jellemezte. Németország két államra szakadt szét: Német Szövetségi 
Köztársaságra – NSZK-ra, aminek Bonn volt a fővárosa – és Német-Demokratikus 
Köztársaságra – NDK-ra, aminek meg Kelet-Berlin volt a fővárosa, mert a fővárost is 

kettéosztották Kelet- és Nyugat-Berlinre. 1990. október 3-án Németországot ismét 
egyesítették. Az 1994. március 10-én elfogadott Bonn-Berlin törvény értelmében az egyesített 
állam fővárosa Berlin lett. Az egyesítés óta Németország vezető szerepet tölt be az Európai 
Unióban és a NATO-ban. 

 

3.9.2. A német himnusz keletkezése és kapcsolata Ausztriával 
XIX. Században, ahogy az előbb leírtam, Németország nem volt egységes állam, hanem 

sok kisebb állam, fejedelemség, városállamok voltak  mostani területén, de érdekességük, az, 
hogy mindnek volt saját himnusza. Az első himnusz 1866 előtt keletkezett, ami a „Was ist des 
Deutschen Vaterland – Mi a német atyai föld” 

87
 – volt. Ennek a himnusznak a szövegét 

1813-ban Ernst Moritz Arndt írta, zenéjét 1825-ben Gustav Reichardt szerezte. 1871-ben az 

egységes Németország megteremtése után a porosz himnusz – „Heil Dir Im Siegerkranz”
 88

 
lett az ország jelképe, ami napjainkig az angol himnusz – „God save the king”

 89
 dallamával 

azonos.  
A mostani himnusz dallamát - „Das Lied der Deutschen”

 90
 - Haydn írta, ami a Kaiser 

vonósnégyes II. tételében található meg - variációs formákban.  
„Egy másik, az osztrák himnuszról szóló cikkszerző megjegyzi: Ez a dallam a Nyugat -

Magyarországon, a mai Burgenlandon felnőtt Joseph Haydn szerzeménye, melyet egy horvát 
népdal inspirált.”

 91
 Eredetileg ezt a himnuszt Haydn nem Németország, hanem szülőhazája  – 

Ausztria – számára alkotta meg, mivel felkérték őt, hogy írjon egy hazafias dalt az ott 
élőknek. A kezdősor, amit megadtak neki, a „Gott erhalte Franz den Kaiser – Isten óvja 
Ferenc császárt”

 92
 volt, mivel akkor II. Ferenc volt Ausztria császára. Ez lett később az 

Osztrák-Magyar Monarchia himnusza. Ezután a „Gott erhalte”
 6

 kezdet a későbbi osztrák 

himnuszba is belekerült, de sokáig azonban nem maradt meg benne. 

 
Osztrák-Magyar-Monarchia himnusz - részlet 
„Gott erhalte, Gott beschütze 

Unsern Kaiser, unser Land! 
Mächtig durch des Glaubens Stütze, 
Führt er uns mit weiser Hand! 
Laßt uns seiner Väter Krone 

Schirmen wider jeden Feind! 
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II: Innig bleibt mit Habsburgs Throne 
Österreichs Geschick vereint! :II ” 

93
 

Magyarul 
„Tartsa Isten, óvja Isten 

Királyunk s a közhazát! 
Erőt lelve a szent hitben 
Ossza bölcs parancsszavát! 
Hadd védnünk ős koronáját 

Bárhonnét fenyítse vész! 
II: Magyar honnal Habsburg trónját 
Egyesíté égi kéz! :II ” 

94
 

 

 

3.9.3. A német himnusz elemzése 
 

Németország mai himnuszának szövege eredetileg három versszakos, azonban csak a 
harmadik versszakot éneklik a németek. 
Az eredeti három versszakos „Lied der Deutschen”

 95
 szövegét, August Heinrich Hoffman 

von Fallersleben írta, amelyekből ma a harmadik versszakot használják Németország nemzeti 

himnuszként. 
1923-ban Albert Matthäi ugyan írt egy negyedik versszakot is, de 1952 óta nincs 

használatban. 
Érdekesség, hogy amíg a Német Szövetségi Köztársaság nemzeti lobogóját a 1949-es 

Alaptörvény, Grundgesetz 22-dik paragrafus szabályozza, addig a német himnuszt jogilag 
semmi sem erősíti. 

Bár az első versszak használatát nem tiltja a törvény, de a nemzetiszocializmusban sokat 
énekelt himnusz állítólag a mai napig visszatetszést kelt Európában, ezért nem használják.  

A második versszak ellen Európa nőszervezetei emeltek kifogást, ezért 1991-ben Richard 
von Weizsäcker szövetségi államelnök és Helmut Kohl kancellár megállapodása alapján a 
harmadik strófa de facto a német himnusz.  
 

Német himnusz 
„Einigkeit und Recht und Freiheit 
Für das deutsche Vaterland! 
Danach lasst uns alle streben 

Brüderlich mit Herz und Hand! 
Einigkeit und Recht und Freiheit 
Sind des Glückes Unterpfand; 
Blüh' im Glanze dieses Glückes, 

Blühe, deutsches Vaterland! 
Blüh' im Glanze dieses Glückes, 
Blühe, deutsches Vaterland!”

 96
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Német himnusz - Magyar nyelven 
„Egységet, jogot és szabadságot 
A német hazának! 

Erre igyekezzünk mindnyájan 
Testvériesen, szívvel és kézzel! 
Egyetértés és jog és szabadság 
Záloga a boldogulásnak. 

Virágozz a boldogság csillogásában, 
Virágozz, német haza!  
Virágozz a boldogság csillogásában, virágozz, német haza!”

 97 

 

 

3.10. Osztrák himnusz 

3.10.1. Ausztria történelme röviden 
 

Ausztriát első ízben 996-ban említik „Ostarrichi“-ként. 1273-től 1806-ig a Habsburgok 
uralma alatt állt az ország, akik hatalmukat és befolyásukat házasságok és örökösödések révén 
bővítették. 

1723-ban fogadták el a Habsburg-birodalomban és Magyarországon a „Pragmatica 

Sanctiot, ami a Habsburgok leányági örökösödési szerződése és törvénye, amelyet III. Károly 
a birodalom minden részében elfogadtatott, még a külföldi államokkal is elismertette.” 

98
 

1804-ben I. Ferenc császár hozta létre az osztrák császárságot, de két évvel később, miután 
Napóleon megszállta Ausztriát, le kellett mondania a német császári koronáról és bizonyos 

területekről. 1867-ben jött létre az Osztrák-Magyar kettős monarchia, két független állam 
egyesülésével és egy közös uralkodó – I. Ferenc József – alatt. 

Az I. világháborút Ausztria vesztes államként zárta. 1918-ban kiáltották ki az Első 
Köztársaságot. Ekkor elvesztette Dél-Tirol tartományát, amit osztrákok laktak. Az 1920-as 

trianoni szerződés értelmében viszont kárpótlásul Magyarországtól megkapta Burgenlandot, 
beleértve Sopront és környékét. Ezt követően az 1921.december 14. és 16-a között megtartott 
soproni népszavazáson, mivel a lakosság többsége a Magyarországhoz való csatlakozás 
mellett rakta le voksát, Sopron és környéke visszakerült Ausztriától Magyarországhoz. 

Ausztriát 1938-ban "Ostmark" néven csatolták be a nemzeti szocialista Német 
Birodalomba és ily módon elvesztette állami függetlenségét. 

A II. világháború után előbb a szövetségesek tartották megszállva, és Németországhoz 
hasonlóan négy megszállási övezetre - francia, angol, amerikai és szovjet – osztották, azonban 

1955-ben az államszerződéssel a szovjet csapatok kivonása után Ausztria ismét visszanyerte 
az állami szuverenitását, amit az alkotmányban is rögzítettek. Az államszerződés lehetőséget 
teremtett arra, hogy Ausztria független, semleges államként a saját útját járja, még abban az 
évben az ENSZ tagja lett. 1989-ben kérelmezte felvételét az Európai Unióba – EU. 1994-ben 

a lakosság népszavazásával jóváhagyta a csatlakozást, így 1995. január 1. óta Ausztria az 

Európai Unió tagja. 
 

3.10.2. Az osztrák himnusz háttere, elemzése és kapcsolata Németországgal 
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Wolfgang Amadeus Mozart tizenkilenc nappal a halála előtt komponálta meg az utolsó teljes 
alkotását, a K.V. 623-as számú szabadkőműves kantátát. Ennek volt része a K.V. 623a 
jegyzékszámú láncdal „Lasst uns mit geschlungnen Händen”

99
 címmel. Azonban a mai 

felismerések szerint a dallam mégsem magától Mozarttól, hanem annak páholyfivérétől, 

Johann Holzertől (1753–1818) származik. 
Ahogyan az előző fejezetben a német himnusznál leírtam, de mivel kapcsolódik 

Németországhoz, ezért fontos hogy újra leírjam, eredetileg ezt a himnuszt Haydn nem 
Németország, hanem szülőhazája – Ausztria – számára alkotta meg, mivel felkérték őt, hogy 

írjon egy hazafias dalt az ott élőknek. A kezdősor, amit megadtak neki, a „Gott erhalte Franz 
den Kaiser – Isten óvja Ferenc császárt”

 100
 volt, mivel akkor II. Ferenc volt Ausztria 

császára. Az első osztrák himnusz 1797 után Németország mai himnuszának dallama volt. Ez 
a dallam a Nyugat-Magyarországon – ma Burgenland – felnőtt Joseph Haydn szerzeménye, 

melyet eredetileg egy horvát népdal inspirált. Ez lett később az Osztrák-Magyar Monarchia 
himnusza. Ezután a „Gott erhalte”

 3
 kezdet a későbbi osztrák himnuszba is belekerült, de 

sokáig azonban nem maradt meg benne. 
A második világháború után az akkori oktatási miniszter - Felix Hurdes - javaslatára 

megváltoztatták az osztrák himnuszt dallamostul és szövegestül., hogy ezzel is kifejezzék 
Ausztria különállását Németországtól. 

1946-ban 10.000 schilling díjjal pályázatot írtak ki az új osztrák himnusz megzenésítésére. 
1800 pályázati munka jött be. Ezek közül csak 30 került a végső listára. Végül 1947. február 

25-én Paula von Preradović - „Land der Berge, Land am Strome” - című dalát választották ki 
nemzeti himnusznak. 1947. március 7-én játszották le legelőször az osztrák rádióban. 
Ellenben a szövetségi törvénykönyvben soha nem nyomtatták ki ezt a himnuszt. 

Mindennek ellenére azonban Felix Hurdes 1951-ben javasolta a Haydn-himnusz 

bevezetését is, mert szerinte az már mélyen benne volt az osztrák emberek tudatában. A 
nemrég elhunyt Karl Renner is ezt javasolta himnuszként, viszont a javaslat nem volt sikeres, 
mert Németország 1952-ben visszatért a Haydn-himnuszhoz. 

1992-ben Paula von Preradović fiai, Otto und Fritz Molden szerzői jogdíjat pereltek az 

osztrák államtól a dalra, melyet azzal utasítottak el, hogy azt a 10 000 schillinggel már 
mefizették. A kilencvenes évek elején a női egyenjogúság nevében néhány képviselőnő 
sérelmezte, hogy a himnusz első versszakában csak a férfiakra történik utalás. Felvetésük 
akkor nem hozott értékelhető eredményt. Az eset azért is érdekes, mert a szöveg szerzője, 

Paula von Preradović is nő volt.  
Az Osztrák Alkotmányozó Bizottság 2011. november 22-én végül mégis engedélyezte a 

himnusz szövegének módosítását. Az új szöveg 2012. január 1-jén lépett érvénybe.  Az 
osztrák himnusz a korábban említett himnusz csoportok közül álláspontom szerint a „Haza 

ideális táját dicsőítő himnuszokhoz tartozik ,”
 101

  mivel itt az osztrák a híresség csillogásában 
emeli ki. A vers első versszakában, ahogyan látjuk, elkezdi az Ausztriára jellemző tájakat 
sorolni, például: „Hegyek országa”

 102
. A Híres Ausztria

103
, szövegnek a megismétlésével, 

valamint retorikailag az egész Ausztriát dicsőíti, azért ismétlődik meg az utolsó sor, mert 

Ausztriát emeli ki. 
 
 
Az osztrák himnusz eredeti szövege – részlet 
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„Land der Berge, Land am Strome, 
Land der Äcker, Land der Dome, 
Land der Hämmer, zukunftsreich! 
Heimat bist du großer Söhne, 

Volk, begnadet für das Schöne, 
Vielgerühmtes Österreich, 

Vielgerühmtes Österreich!”
 104

 
Mostani szövegű Osztrák himnusz – részlet 
„Land der Berge, Land am Strome, 

Land der Äcker, Land der Dome, 
Land der Hämmer, zukunftsreich! 
Heimat großer Töchter und Söhne, 
Volk, begnadet für das Schöne, 

Vielgerühmtes Österreich, 

Vielgerühmtes Österreich!” 
105

 
Az osztrák himnusz eredeti szövege magyarul 
„Hegyek országa, ország a folyam mentén, 

A mezők országa, a templomok országa, 
A jövőbe mutató kalapács országa! 
Nagy fiaid hazája vagy, 
Népednek tehetsége van a szép iránt, 

Híres Ausztria, 
Híres Ausztria!” 

106
 

 
Mostani szövegű osztrák himnusz magyarul 

„Hegyek országa, ország a folyam mentén, 
A mezők országa, a templomok országa, 
A jövőbe mutató kalapács országa! 
Nagy fiaid és leányaid hazája vagy, 

Népednek tehetsége van a szép iránt, 
Híres Ausztria, 
Híres Ausztria!”

 107 

 

 

3.11. Bajor himnusz 

3.11.1. A bajor nép eredete 
 

A bajor - régi germán forrásokban, bajuwaren - nép eredete ismeretlen, azonban az 550-ből 
származó írásos források beszámolói szerint, abban az időszakban a svábok országának –
Sueben - keleti szomszédjai a bajorok – németül baiwaren - voltak. Nevük eredete 
feltehetőleg a baiahemi emberek – vagyis Leute aus Baiahem, pontosabban Bohemia - 

elnevezésre vezethető vissza. Herwig Wolfram szerint - mely elmélet a mai napig a 
legelfogadottabb - a bajorok valójában a markomann nép egyik törzse lehettek, akik a mai 
Bajorország területére érkezve keveredtek az ott élő más germán népcsoportokkal.  
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A titokzatos nép vándorlása során azonban hátrahagyta földrajzi lábnyomát, mely jól 
követhető a tipikusan bajornak tartott -ing, -ham, -kam, -stetten, -hausen, valamint -hofen 
végződésű helységneveken. 

 

3.11.2. Bajoroszág történelmének áttekintése 
A bajor területek felett kb. 550 és 788 között az Agilolfing család uralkodott. Miután 

Theodorik Keleti Gót Királysága nem tudta biztosítani tovább a bajorok háborítatlanságát, a 
család nyugat felé nézett új szövetségesért. Végül az új szövetségeseket a Merovingok Frank 
Birodalmában találták meg. Bajorországot elsőképpen 555-ben említik, amikor az Agilolfing 

család uralkodott; így Európa legrégebbi államai közé tartozik.  
Bajorország volt az egyik legnagyobb célpontja és elszenvedője a magyar kalandozásoknak az 
augsburgi csatáig. A magyarok mindig az egyik vagy a másik bajor, francia, vagy itáliai gróf, 
herceg, vagy király hívására szövetségesként jöttek, ekként kalandoztak és raboltak az akkori 

ellenség földjén.  
Bajorország fővárosát, Münchent, Oroszlán Henrik alapította 1158-ban. 1180-tól a 

Wittelsbach-ház volt az uralkodója a Bajor Törzsi Hercegségnek. A család uralkodása 1918-
ban, a novemberi német forradalom miatt ért véget.  

1623-ban választófejedelemség lett Bajorország, 1806-ban királyság. 1818-ban alkotmányt 
kapott. 1835-ben Bajorországban - Nürnberg és Fürth - között közlekedett az első 
németországi vasút. 1800 és 1815 között sváb és frank területeket csatoltak Bajorországhoz. 

1918. november 18. óta szabadállam - németül Freistaat - Bajorország. 1949-től Nyugat-

Németországhoz, ma az egységes Németország része. Szabadállami alkotmányát 1946-ban 
kapta. 

„A szabadállam kifejezés az államok és tartományok nevében koronként és helyenként más-
más jelentésű, van amikor a szabad közélet meglétét húzza alá, esetleg a függetlenséget más 

államoktól, máskor pedig egy nagyobb államon belüli autonómiára utal, de jelentheti az 
önálló államiságot is, és különösen gyakran fordul elő a köztársaság, parlamentáris 
demokrácia szinonimájaként. Az államok, tartományok megnevezését inkább csak díszíti, mint 
pontosítja, esetenként ellentétes tartalmakat is kifejezve. Noha a szóösszetétel tartalmazza az 

állam szót, nem csak államok nevében szerepelt és szerepel” 
108

 
 

3.11.3. A bajor himnusz háttere, elemzése és jogvédelme 
A bajor himnusz eredeti változatának költője Michael Öchsner, müncheni tanár és az első 

Bajor Tanárok Egyesülete magazinjának szerkesztője volt. 1860-ban a bajor himnusz első 
három strófáját írta meg. Lassú zenéjét, hasonlóan az Erkel Ferenc magyar himnuszhoz, 

Konrad Max Kunz szerezte 1835-ben. Max Kunz volt a müncheni konzervatórium - az 
intézmény ma Musikhochschule – professzora, valamint a Királyi Opera - ma az Állami 
Operaház -, és a bajor énekesek szövetségének karmestere.  

A himnusz először 1860. december 15-én hangzott el, népénekként, ezt követően 

különböző verziói születtek. Öchsner és Kunz együtt dolgoztak a régi müncheni polgári 
céhben, amelyhez 1860-ban a "Bajorországnak" című dalt címezték. A himnusz gyorsan 
elterjedt azokban a közösségekben, amelyekben Öchsner, Kunz és az énekesek szövetségi 
barátai részt vettek – például: lövöldöző klubok és az 1860-ban újonnan alapított torna 

klubok, a bajor tanárok szövetsége és a bajor énekesek szövetsége. A „For Bavaria” dal a 19. 
század második fele óta széles körben elterjedt, mielőtt a bajor állami parlament 
kezdeményezései révén a Szabad Állam hivatalos himnuszává vált 1964-ben. 
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A II. világháború után 1946-ban költötte át Joseph Maria Lutz bajor költő a harmadik 
strófát, az úgynevezett „Königsstrophe” 

109
-t. Amikor a Weimari Köztársaság nemzeti 

himnuszát 1952-ben kinevezték a Német Szövetségi Köztársaság himnuszává, a bajor állami 
parlament egyhangúlag úgy határozott, hogy a német himnuszt és a „Bajorországnak” dalt az 

iskolákban tanítani kell és együtt használni a bajor rádióban. Az akkori bajor állami kormány 
- a CSU és az SPD nagy koalíciója - 1953. március 3-án végrehajtotta az állami parlament 
határozatát.  Mivel az illetékes belügyminisztérium 1964-ben nem javasolta a himnusz 
kérdésének jogi szabályozását, végül a miniszterelnöki rendelet szabályozta.  

1964 óta hivatalos himnusz, amelyet Alfons Goppel bajor miniszterelnöksége idején 
iktatták törvénybe 1966. július 29-én himnuszként Josef Maria Lutz eredeti szövegével. A 
bajor himnusz, a mai napig a bajor büntető törvénykönyv 90a. szakaszának oltalmát é lvezi, 
amely megtiltja a nemzeti és az állami himnuszok becsmérlését. Ezt aztán Franz Josef Strauss 

a ma is énekelt változatra módosíttatta 1980. július 18-án. Az eredeti kottát sokáig 
elveszettnek hitték, míg 1995-ben dr. Johannes Timmermann levéltáros kutatásai során meg 
nem találta. 

Franz Josef Strauss miniszterelnök a különféle szövegtervezetekről szóló vitákat 1980. 

július 18-án kelt bejelentéssel fejezte be. Ez előírja, hogy az 1953-ban elfogadott kétrészes 
szöveg, amely lényegében megegyezik az eredeti verzióval, hivatalos alkalmakkor kerül 
felhasználásra. 
 

A bajor himnusz eredeti verziója 
„Gott mit dir, du Land der Bayern, 
Deutsche Erde, Vaterland! 
Über deinen weiten Gauen 

Ruhe deine Segenshand! 
||:Er behüte deine Fluren, 
Schirme deiner Städte Bau 
Und der Himmel dir erhalte 

Seine Farben – Weiß und Blau. :||”
 110

 
 
A bajor himnusz aktuális verziója 
 

„Gott mit dir, du Land der Bayern, 
Deutsche Erde, Vaterland! 
Über deinen weiten Gauen 
Ruhe seine Segenshand! 

||: Er behüte deine Fluren, 
Schirme deiner Städte Bau 
Und erhalte dir die Farben 
Seines Himmels, weiß und blau! :||” 

111
  

Eredeti verzió Magyarul - saját fordítás 
Isten legyen veled, te bajorok földje, 
Német föld, szülőföld! 
Széles tájadon keresztül 
Pihentesd meg jótékony kezed! 
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||:Őrizze a folyosóidat 
Védje a városaidat 
És a menny tartsa meg neked 
Színeit - fehéret és kéket. :|| 

 
Aktuális verzió magyarul – saját fordítás 
 
Isten legyen veled, te bajorok földje, 

Német föld, szülőföld! 
Széles tájadon keresztül 
Pihentesse meg jótékony kezét! 
||: Őrizze a folyosóidat 

Védje a városaidat 
És tartsa meg neked Színeit  
A menny – fehéret és kéket! :|| 
 
 

3.12. Szlovén himnusz 

3.12.1. A szlovénia történelme 
 
Feltételezések szerint a mai szlovén nép szláv ősei a 6. században telepedtek le először a 

Kárpát-medencében, a Dunántúlon és a mai Szlovénia területén. A VII. században jött létre az 
első szlovén állam – Karantánia, ami 745-ben a Frank Birodalom részévé vált, a szlávok 
többsége pedig lassan felvette a kereszténységet. 

1000 körül keletkeztek az első, latin írásos szlovén nyelvemlékek, a Freising-kéziratok - 

szlovénül „Brižinski spomeniki.” 
112

 A XIV. század során a legtöbb szlovén terület a 
Habsburgok birtokába került. A középkorban az akkori szlovénség jelentős része 
Magyarország területén élt. 

Az Osztrák–Magyar Monarchiában szlovének lakták a Krajna, Görz, Muravidék és 

Gradišče nagy részét, valamint Isztria, Karinthia és Stájerország egyes területeit – szlovénül: 
Kranjsko, Goriško, Prekmurje, Gradišče, Istra, Koroško, Štajersko. 

A Monarchia 1918-as összeomlása után a szlovének a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz 
csatlakoztak, amely 1929-ben a Jugoszláv Királyság nevet vette fel. A második világháború 
alatt az ország német, olasz és magyar megszállás alatt állt 1941–1945 között. 1945 

decemberétől Jugoszlávia föderatív népköztársasággá alakult, majd 1963 áprilisától 
szocialista föderatív köztársasággá, melyben Szlovénia önálló tagköztársaság volt.  

1991. június 25-én Szlovénia kikiáltotta Jugoszláviától való függetlenségét, amit a 
Jugoszláv Néphadsereg – JNA – beavatkozása követett, de a támadás nem volt erős és 

határozott. Kevesebb, mint két hét harc után július 7-ére elhallgattak a fegyverek, véget ért a 
szlovéniai tíznapos háború.  

Kellett ehhez még a két szomszédos ország, Ausztria és Olaszország határozott fellépése, 
akik nem akarták, hogy a háború rájuk is átterjedjen. Szlovénia 2004. március 29-én a NATO-

ba, 2004. május 1-jén az Európai Unióba lépett be, 2007. január 1-től  hivatalos fizetőeszköz 
az euró. Az ország 2008. január 1-től az Európai Unió soros elnöke volt fél évig, elsőként 
töltötte be ezt a tisztet a 2004-ben csatlakozott 10 új tagállam közül. 
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3.12.2. A szlovén himnusz háttere, szerzője és nemzeti mozgalom 
Ahogy az előző részben is leírtam, a szlovénok etnikai közössége a Habsburg birodalom 

több tartományában elszórtan élt. Egyedül Krajna tartomány volt az, ahol abszolút többséget 

alkottak. A krajnai nyelv a szlovén szinonimájának számított. A közép-európai nemzeti 
mozgalmak és a nemzeti identitás felerősödésével Szlovéniában is megjelent a nemzeti 
mozgalom. Ennek a kibontakozását viszont megnehezítette, a szlovén politikai széttagoltsága, 
a nagy nyelvjárási különbségek, valamint az a tény, hogy a városi előkelők között 

meglehetősen elenyésző volt a szlovénok aránya.  
A nemzeti mozgalom törekvéseinek lendületét főképp Kopitar nyelvtana - 1808-ban jelent 

meg – és a Napóleon által létrehozott Illír tartományokban bevezetett anyanyelvi oktatás adta. 
Az önálló szlovén irodalmi nyelv elfogadtatásában és elterjesztésében kivételesen fontos 

szerepe volt France Prešerennek a szlovén himnusz szerzőjének. 
„Irodalmi életművének jelentőségét tekintve minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az 

európai romantika világirodalmi rangú képviselője. Paraszti sorból lett értelmiségi, plébános 
nagybátyja taníttatta. Ljubljanában végzett gimnáziumot, jogi tanulmányokat pedig Bécsben 

folytatott. Még a császárkorban kezdett verseket írni, németül és szlovénul. Első 
próbálkozásaiban Kopitar bíztatta. Hazatérése után csak ügyvédbojtárként tudott 
elhelyezkedni a korabeli Krajna székvárosában. Költői kibontakozása számára nagyon 
jelentős volt az 1830-ban először kiadott szlovén almanach. Szonettkoszorúja a nemzeti 

irodalom fölülmúlhatatlan klasszikus értéke. Keresztelés a Szavicán című eposza értelmezhető 
nemzet alapítási történetként is, hiszen a pogány szlovénok keresztyének ellen vívott harcáról 
szól, melynek végén a főhős fölveszi a keresztséget.” 

113
  

1844-ben írja meg Zdravljicáját – pohárköszöntőjét, ami később Szlovénia himnusza is 

lett. Csak az 1848. márciusi forradalmi hullám után tudta kiadni a Bleiweis-féle Novice – 
Hírek – című lapban. Élete végén ügyvédi állást kínáltak neki Krainburgban – ma Kranj –, 
ahol csupán három évig tudott dolgozni. A szlovén himnusz szerzője a túlzásba vitt 
alkoholfogyasztása miatt fellépő májzsugorodás következtében halt meg. A régi kranji 

temetőben helyezték örök nyugalomra. A temetőt idővel felszámolták, egyedül az ő 
jellegzetes síremléke maradt meg. Napjainkban a helyet Prešeren-ligetnek nevezik, ami mai 
napig őrzi emlékét. 

A szlovénok másik versjelképének a szerzője, Simon Jenko már egy emberöltővel későbbi 

nemzedékhez tartozik. Dallamos, egyszerű szerkezetű verseiben népkötészet ízei érezhetőek. 
Elégikus lírájában hangot kap a szlovén nép panasza. Sok tekintetben neki is Bécs jelentette 
azt a pódiumot, ahonnan a szlovén világhoz szólhatott. 
 

3.12.3. A szlovén himnusz elemzése és az érdekességei 
 

A „Zdravljicáját - Áldomás, pontosabban pohárköszöntő ” 
114

 - Szlovénia nemzeti himnusza. 
Szövege France Prešeren azonos című költeményének hetedik versszaka, amelyet Stanko 
Premrl – szlovén zeneszerő - zenésített meg.  A teljes pohárköszöntő az irodalmi műfajt 
tekintve az anakreóni bordal hagyományához kapcsolódik. A költeménynek a nyitó képének 

hegyoldala és szőlőskertje árkádiai és kánaáni vonásokkal jelenik meg. Ennek a környéknek 
vagy vidéknek természeti szépségei, kivételes harmóniája, szüreti hangulata az elképzelt 
tökéletes szlovén tájat idézi. Szüreti képeivel a „Haza ideális táját dicsőítő himnuszokhoz” 

115
 

tartozik a költemény. Legalábbis e típus himnuszaival mutat rokonságot, bordalában a költő, a 
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szüreti közösség szép szlovén leányait és a szabadság reménységet képviselő ifjúit a 
testvériség és jóság egyetemes látomásába emeli. 
 
Szlovén himnusz szövege 

„Žive naj vsi narodi, 
Ki hrepene dočakat’ dan, 
Da, koder sonce hodi, 
Prepir iz sveta bo pregnan; 

Da rojak 
Prost bo vsak  
Ne vrag, le sosed bo mejak!” 

116
 

Szlovén himnusz magyarul 

„Éljenek mind a népek, 
Kik várják a nagy napot, 
Mely a földkerekségnek  
Hoz békésebb virradatot. 

Mennyi rab 
Lesz szabad 
És jó szomszéd a nap alatt!” 

117
 

 

A költemény hetedik versszaka 1991. június 25-e óta Szlovénia nemzeti himnusza, azóta, 
hogy Szlovénia kikiáltotta Jugoszláviától való elszakadás során a függetlenségét. A himnusz 
első sora feltűnik a szlovén veretésű 2 eurós érmén is. 
 

3.13. Horvát himnusz 

3.13.1. Horvátország történelme röviden 
 
A népvándorlás korát megelőzően a horvátok a Kárpát-hegység északkeleti lejtőin éltek. Ezt a 

vidéket középkori források még Fehér-Horvátország néven említik, ami a mai Lengyelország 
délkeleti része, Krakkó környéke. A horvátokat a VII. század végén telepítette le Bizánc a 
Balkán-félsziget nyugati részén határőr szerepben. A kereszténység felvétele a IX. századra 
fejeződött be. 879-ben VIII. János pápa „Dux Croatorum” 

118
 - horvát fejedelem - néven 

említi Branimir fejedelmet. I. Tomiszláv volt az első uralkodó, aki 925-ben megalapította a 
horvát királyságot. A független horvát királyság IV. Péter Krešimir uralkodása alatt érte el 
fénykorát. Az ország Magyarországgal több, mint 800 éves közös történelemre tekint vissza, 
hiszen 1102 és 1918 között Horvátország perszonálunióban volt a Magyar Királysággal.  Az 

utód nélküli Zvonimir halála után belviszály tört ki, 1091-ben Szent László el is foglalta 
Horvátországot.  

A királyság Horvátország néven lett tartomány a magyar királyságon belül, de komoly 
autonómiával bírt, hiszen közigazgatásilag különállt az ország többi részétől. Eleinte a magyar 

királyi család valamelyik tagja irányította hercegként, majd a XIII. század második felétől a 
bánok vezették. A bánok a magyar király nevében regnáló magas rangú helytartók voltak. 
Horvátország Magyarország része volt a török elleni harcok idején és kiűzését követően is.  A 
XIX. század elejéig a mai Horvátország valamennyi területe Habsburg uralom alá került, még 

a törököktől visszafoglalt területek is éppúgy, mint Dalmácia, beleértve Dubrovnik - Raguza - 
várost is. Az egykori Horvátországnak abból a részéből alakult ki a Bosznia-Hercegovina 
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tartomány, amely továbbra is a török hódoltság része maradt. Az I. világháború után 
Horvátország a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett - 1929-től Jugoszlávia részeként. 
Isztria, Fiume és Dalmácia egy része a II. világháború végéig Olaszországhoz tartozott.  

A II. világháború után Horvátország a szocialista Jugoszlávia egyik föderatív köztársasága 

lett. Első elnöke, Josip Broz Tito, aki részben horvát származású volt. Isztria, Fiume és 
Dalmácia visszakerült Jugoszláviához. Jugoszlávia eleinte 1948-ban a kommunista blokkhoz 
tartozott, de mivel nem követte a Szovjetunió utasításait, ezért Sztálin „kiátkozta” 

119
 onnan az 

országot. Jugoszlávia felbomlása során Horvátország 1991-ben kiáltotta ki függetlenségét, 

amelyet azonban majdnem öt évig tartó véres háború követett. Horvátország Albániával 
együtt 2009. április 1 óta a NATO tagja. 2013. július 1. óta az Európai Unió szerves része. 

 

3.13.2. Horvát himnusz előzménye, háttere 
 

A horvát nemzeti mozgalom némi késésben volt a magyarhoz és a csehhez képest. Valójában 
az 1830-as években lépett színre. Jelképes nyitánynak tekinthetjük Pavao Štoos - katolikus 
papnak, költőnek – „A haza képe 1831 elején” 

120
 című nagy versét, melyben kritikus 

számadást készített a horvát közösség helyzetéről. 1832-ben keletkezett Janko Drašković gróf 

tanulmánya, ami az egyik kiinduló pontja volt a horvátul beszélők összetartozás 
gondolatának. A másik kiinduló pont pedig a „háromegy királyság”

 121
 – Horvátország, 

Szlavónia és Dalmácia – történet közjogi tanulmánya volt. 
A horvát nemzeti mozgalom igazi motorja Ljudevit Gaj – nyelvújító, költő, politikus és 

újságíró - volt, aki már 1830-ban megjelenítette korszakos jelentőségű helyesírását. Ő 
indította meg 1835-ben az első horvát újságot – „Novine Horvatzke” 

122
 és – irodalmi 

melléklapját – „Danica” 
123

. 1842-ben alakult meg Zágrábban az „Illír Matica” 
124

, amit 
1843-ban Bécs viszont be is tiltott. A neoabszolutizmus idején hivatalos lapot szerkesztett 

Gaj, ugyanakkor rendőri felügyelet alatt állt.  A Bach-korszak után sem sikerült 
visszakerülnie a politikába, 1872-ben magára hagyatva halt meg. 

Antun Mihanović szintén Gaj lapjában jelentette meg a „Horvát haza” 
125

 című versét bár 
közvetlenül nem vett részt a horvát nemzeti mozgalomban. 1823-ban tisztviselő lett 

Fiuméban. A kikötő város követeként vett részt az 1825-27. évi pozsonyi országgyűlésen. 
Ekkor állapította meg Ress Imre Antun Mihanović tevékenységéről, hogy nem egy 
megnyilatkozására a hungarus patriotizmus volt jellemző. 

„A nemzetté válás kezdetekor viszont a Hungarus patriotizmus a magyar etnikummal 

kezdett összekapcsolódni, és a magyarok kezdték magukat a történelmi magyar államiság 
egyetlen hordozójának tekinteni”

 126
. 

Mihanović később himnusszá elfogadott versét – a „Horvát haza”
 127

 című költeményét - 
Fiuméból küldte a zágrábi szerkeztőségnek. 

3.13.3. Ljudevit Gaj: „Nem veszett még el Horvátország” 
128

 
1835-ben jelent meg a „Nem veszett még el Horvátország”

 129
 című költemény. 

Születésének történetéről egész kis legendárium keletkezett. Nikša Stančić bravúros történeti 
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és filológiai nyomozással bizonyítja, hogy a vers csak több részletben születhetett. A horvát 
kutató szerint, az első dallam és az első versszak körülbelül 1832. február 10. körül 
keletkezett. Gaj 1831-ben fejezte be jogi tanulmányait a pesti egyetemen. Valószínűleg itt 
hallhatta először a lengyel szabadságharc menekültjeitől a „Nincs még veszve 

Lengyelországot”
 130

, ennek parafrázisa a horvát költemény első sora. Igazi népszerűséget 
először Joseph Schweigert darabjában – „Die Magdalenen-Grotte bei Ogulin” 

131
 – a zágrábbi 

német színház bemutatóján szerzett a dal 1835. február 7-én, ahol elhangzott Ferdo Livadić 
megzenésítésében. Gaj költeményében a hátterében szintén ott van a nemzeti mozgalom 

felívelő szakasza, amikor már szélesebb az a társadalmi nemesi-polgári-értelmiségi közeg, 
amely nyitott a modern nemzet eszméinek befogadására. 
 

3.13.4. A horvát himnusz elemzése 
1835. március 14-én jelent meg Zágrábban Antun Mihanović: „Horvatska domovina - 

Horvát haza” 
132

című verse az új orgánumban, „a Gaj által az év elején alapított újság, a 
novine Hrvatskenek Danica című heti mellékletében” 

133
. Ott, ahol februárban a „Nem veszett 

még el Horvátország” 
134

 is napvilágot látott. Mihanović Fiuméből küldte a verset, ahol a 
kormányzóság tisztviselője volt. Több évtizedes politikai szolgálata alatt rendszeresen 
foglalkozott a horvát kultúra és a nyelv hagyományával. A himnusz a „Haza ideális táját 
dicsőítő himnuszokhoz tartozik ”

 135
, mivel a kezdősora után „Szép hazánknak – Lijepa naša 

domovina”
 136

 költeményben az ókori árkádiára emlékeztető képekben jelenik meg a horvát 
haza: változatos tájaival, hegyvidékekkel, síksággal, pásztorokkal és vidám mulatókkal. 
Mihanović alkotását az tette rendkívül fontossá a korabeli horvát kultúra számára, hogy Gaj új 
helyesírását követte végig. 

Egészen az 1890-es évek elejéig tartott, míg a horvát közvélemény elfogadta Mihanović 
alkotását, a Horvát haza című költeményét első számú nemzeti jelképnek. 

A „Lijepa naša domovino – Szülőföldünk, szép vidékünk ”
 137

 - Horvátország nemzeti 
himnusza. Szövegét Antun Mihanović írta, és Horvatska domovina - Horvát haza - címen 

jelentette meg 1835-ben. Zenéjét a szerb nemzetiségű Josip Runjanin szerezte 1846-ban. 
Egyesek szerint dallamát Donizetti Lammermoori Luciája ihlette. 

A dalt először 1891-ben játszották horvát himnuszként, Lijepa naša néven Azóta több 
kisebb változtatás is történt szövegében. Az 1991-es függetlenség óta újra Horvátország 

nemzeti himnusza. 
 
 
Horvát himnusz – részlet 

 
„Lijepa naša domovino, 
Oj junačka zemljo mila, 
Stare slave djedovino, 

Da bi vazda sretna bila! 
Mila kano si nam slavna, 
Mila si nam ti jedina, 
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Mila kuda si nam ravna, 
Mila kuda si planina!”

 138
 

 
Magyarul  

    – Fordította Csordás Gábor 
 
„Szülőföldünk, szép vidékünk, 
Drága otthon, hősi rög, te, 

Ősi dicső örökségünk, 
Szent maradj már mindörökre! 
Drága vagy, ha hír virágozz, 
Drága nékünk, mert egyetlen, 

Kedves ott is, hol lapályos, 
Kedves ott, hol égbe szökken!” 

139
 

 
A horvát himnusz szövege tehát hagyott némi szabadságot abban a befogadóknak, hogy mit 

tekintsen horvát hazának. A haza terének a bizonytalansága, a nemzetet teremtő szándék, a 
vágyak és a terület közjogi hagyománya között sokszor jelentősek voltak a különbségek. 

Mivel nem léteztek annak a térnek valóságos határai, ahol kibontakozhatott a nemzeti 
kultúra, ez arra ösztönözte a horvátokat, hogy tökéletes elhatárolódást készítsenek, ami 

alkalmas volt arra, hogy túlnézzenek a létező viszonyok szűkösségén. A cseh himnuszban, de 
legfőképpen a horvát himnuszban is elsősorban a tökéletes hazának a képét vetíti a 
képzeletünkbe a költő. A horvát himnuszban, ahogy olvassuk, rájövünk, hogy nem látjuk 
Horvátország világos határait, nem jelenik meg bennük pontosan meghatározott földrajzi 

terület.   
 

4. A közép-európai himnuszokról általában 

4.1. Himnuszok párbeszéde 

Amikor más népek himnuszát hallgatjuk vagy olvassuk, önkéntelenül jut eszünkbe a miénk, 
mivel hozzá mérjük és vele hasonlítjuk össze a többit, vagyis egy nemzeti közösség tagjaként 
mondunk róla véleményt. Az európai civilizációban mára újra időszerű lett a felvilágosodás 
korának alapvető kérdése, hogy egyetemes-e az emberi kultúra? Látszat szerint szép új 

világunk – főként európai terein – sok tekintetben az egységesülés felé halad.  
A nemzetek nem semmiből születtek és nem is csupán a modernizáció következményei, 

mivel ott van mögöttük az etnikai-nyelvi közösség hagyománya. Létrejöttüknek törvényszerű 
velejárója volt sajátos jelképeik megteremtése. A történelem tapasztalata szerint a modern 

korral születő nemzeti közösségek – teljesen függetlenül attól, hogy mikor lett saját államuk, 
országuk – végigélték a XIX. és a XX. századot, és azóta egyetlen sem szűnt meg közülük. 

„Kulturális-nyelvi meghatározottságunk okán, kis túlzással, ismeretlen világnak tekintünk 
egy másik nemzetet. Mi magyarok vagyunk, ők pedig mások, és ez a szemlélet nem csupán 

ránk jellemző. Így néz a másikra mindenki a saját nemzete képletes ablakából. Előítéletek 
választanak el és kapcsolnak össze bennünket abban a Közép-Európában is, ahol más volt a 
nemzetté válás útja, mint Nyugaton, vagy Keleten.” 

140
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Hajlamosak vagyunk a nemzeti himnuszokat sajátos tükörnek tekinteni, mivel 

önkéntelenül a nemzet és a haza képét keressük bennük. A modern nemzet kialakulásának 
útja az a környezet, amelyben vizsgálni kívánjuk e nemzeti jelképnek a történetét és a 

versszövegek jelképi tartalmait, a himnuszok haza és nemzetképét. Továbbá azt, hogy hol 
rövidebb, vagy hol hosszabb a folyamat, amely a jelenlegi állami szimbólum elfogadásához, 
törvényi szentesítéséhez vezetett. A választást nyilvánvalóan befolyásolja, hogy miképpen és 
milyennek akarja látni és láttatni magát az illető nemzet.  

Vagyis, összetett folyamatról van szó, hiszen a jelképül választott szöveg valamiképpen 
maga is részt vesz a nemzetté válásban, azonosulásra hív föl, értékeket közvetít, 
magatartásformákat sugall. Röviden megfogalmazva, olyan kölcsönhatásról beszélünk, 
amelyben a nemzeti himnusz egyszerre ok és következmény. Szükség van rá a modern 

nemzet megteremtésénél, ugyanakkor mi is résztvevői vagyunk ennek a folyamatnak. 

4.2. A nemzeti himnusz 

A nemzeti himnusz fogalma megvilágítható mind az eszmetörténet, mind az irodalomtörténet 
diskurzusában. A nemzeti himnusz ugyanakkor a modern nemzet jelképeinek egyike, 
következésképpen megközelíthető a kulturális antropológia és a jog világa felöl is.  

Ismeretes, hogy a nemzeti himnuszról rendszerint valamilyen közmegegyezés - nevezhetjük 
ezt szokásjognak is – szokott határozni, és gyakran az is előfordul, hogy az alkotmány szintén 
rögzíti, melyik meghatározott szerzőnek melyik verse, esetleg abból melyik versszak az illető 
ország nemzeti himnusza.  

Ezért tanulságos nyomon követni a nemzetközi kézikönyvekben, ha nem is a teljesség 
igényével, a nemzeti himnusz néhány meghatározását. Jellemző, hogy az irodalmi műfaj és a 
nemzeti jelkép jelensége némiképp összeolvad a magyarázatokban.  
 

„Nem kap minden esetben külön címszót a nemzeti jelkép. Előfordul, hogy csupán a 
himnusz egyik típusaként jelenik meg. Például a szovjet Bolsaja Enciklopedijában, amelyben 
erősen hangsúlyozták a társadalmi mozgalmak himnuszait, például a cseh huszita énekeket, 
Luther evangélikus emblémává vált dicséretét, az Erős várunk a mi Istenünket.”

 141
 

 
Külön kategória e címszón belül az állami himnusz. 

Nemzeti jelképként a himnusz része a közösségi jelképvilágnak. Érdemes megjegyezni, 
hogy nemcsak közép-európai nemzeteknek, hanem tartományoknak, régióknak is születtek, 

illetve születnek a mai napig is himnuszai. Példának megemlíteném, hogy Ausztriának, mint 
szövetségi államnak is, és minden tartományának van himnusza.  

Hatásukat jelentős mértékben növeli az énekelhetőség, a dallam. Valójában nem is 
képzelhető el nemzeti himnusz zenei forma nélkül. Számos esetben kihullottak a nemzeti 

jelképvilág kánonjából azok a szövegek, amelyeket nem sikerült jól megzenésíteni.  
A himnuszok kultuszának döntő szakasza általában azzal kezdődik, hogy az énekelhető 

szöveg a hazafias rítusok – ünnepségek, megemlékezések, tömeggyűlések, állami ünnepek – 
részévé válik.  

A közép-európai himnuszok tehát olyan jelképek, amelyek a modern nemzet kialakulásának a 
folyamatát kísérik végig. Ezekben a himnuszokban a nemzeti összetartozás is megtestesül.  
 
A közép-európai himnuszok két fő irányból indultak el.  
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 A dinasztikus - angol himnusz –> ami a nemzeti szokásjog része, mivel nem hozott róla 
soha törvényt a parlament, illetve az uralkodó sem nyilvánította soha hivatalosnak. Az 
uralkodó testesíti meg magát a nemzetet.  
Erre példa: Az Osztrák-Magyar-Monarchia himnusza 

 

 A néphimnusz – „Marseillaise”
 142

-től –> ami a haza fiait hívja fegyverbe. A vers 
alanya az új típusú közösség tagjait szólítja meg. A haza ügyével való erős azonosulást 
kíván meg tőlük. 

 
Közép-Európában épp az állami önállóság és saját uralkodó híján a „Marseillaise”

 143
 mintája 

játszott nagyobb szerepet. 

4.3. Érdekességek és jellemzések a közép-európai himnuszokról 

Miről árulkodhatnak az állami himnuszok? A himnuszoknak nincsen semmilyen 

kritériumrendszerük. Abból lesz himnusz, amit egy ország magáénak érez és elfogad.  Éppen 
ezért találkozhatunk egyházi jellegű megzenésítésekkel, lassú és gyors tempójú dalokkal.  
Minden himnusz esetében törekednek a szöveg meglétére.  

Előfordul, hogy az egyes országok himnuszai megváltozhatnak. A himnuszok főleg a 

történelem eseményeinek hatására változhatnak. Például: ilyen Jugoszlávia és Csehszlovákia 
esete. A csehszlovák példát vizsgálva a szétválást követően a korábbi csehszlovák himnusz 
első része a cseh, míg második része a szlovák himnusz lett.   

Vannak olyan külbirtokok, függetlenségért, autonómiáért harcoló erők, akiknek van saját 

himnuszuk és zászlójuk. Erre példa Székelyföld.  A nem független országok nemzeti dalaiból 
így a függetlenség kivívását követően sok esetben lesz himnusz.  

A rendszerváltozások miatt meg nem ritka, hogy egy ország ma már a sokadik nemzeti 
himnuszánál tart.  

Erre példa Románia, ami most másodszorra a második himnusznál tart. Hogyan is 
lehetséges ez? 
 
Román himnuszok a napjainkig. 

1. Vasile Alecsandri: „Tráiascá Regele – Éljen a király”
 144

. Ez volt a legelső himnusz. 
2. Andrei Muesanu: „Un Rásunet – Visszhang.”

 145
 Ez volt a második himnusz. 

3. Matei Socor: „Im inchinat Republici Populare Románe - A Román Népköztársaság 
himnusza” 

146
 –

 
Ez

 
volt

 
a

 
kommunizmus - Nicolae Ceausescu - idejében a

 
harmadik 

himnusz. 
4. „Andrei Muesanu: Un Rásunet – Visszhang.”

 147
 – másodszor - Az 1989-es 

rendszerváltás és a román forradalom óta, újra ez Romániának a himnusza napjainkig.  
Zárásként annyi érdekesség, a himnuszok közül, hogy a világ leghosszabb himnusza a 158 

versszakos görög költemény, míg a legrövidebb a mindössze 56 másodperces japán himnusz.  
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Zárógondolatok 
Az évfolyamdolgozatom témája a közép-európai himnuszok fejlődése. A művek 

legfontosabb közös jellemzője, hogy a XVIII-XIX. századi nemzeti mozgalmak során 
keletkeztek, éppen ezért ezek a himnuszok a mai napig a nemzeti identitást és az egységet 
testesítik meg. Közép-Európában számos nép számára viszont a XIX. század második fele és 

a XX. század eleje is a nemzeti egyenjogúsági törekvéseket jelentette.  Egyáltalán nem apadt 
ki ekkor sem a hazafias költészet forrása. Bizonyos mértékig még táplálta az irodalmi 
historizmus, a nemzeti identitás újra fogalmazásának igényét. A nemzeti vers jelképek 
fogalomkészlete, diskurzusa nem sokat változott.  

A himnusz a keletkezésétől kezdve először nemzeti, majd az idő és korok előre haladtával 
állami szimbólum lett. Ezért van jelentősége jogtörténeti és alkotmányjogi szempontból is.  A 
bevezetésben, ahogyan említettem, a közép-európai himnuszok tehát már önmagukban is egy 
színes csokrot alkotnak, mivel a szövegük tárgya szerint három csoportba lehet a műveket 

sorolni.  

 Dinasztikus himnuszok: A dinasztiát vagy királyt dicsőítő himnuszhoz mindenekelőtt 
uralkodóra, független országra volt szükség. 

 Forradalmi indulók, vagyis néphimnuszok: Néphimnuszok abban az értelemben, hogy 

a közösséget szólítják meg.   

 A haza ideális táját dicsőítő himnuszok: Azok a költemények, amelyekben az antik 
retorikai hagyományra emlékeztetően országokat, városokat dicsőítenek. 

A dinasztikus, és a haza ideális táját dicsőitő himnuszok, szakrális jellegükkel az 
időnkívüliséget sugallják. A néphimnuszok, vagyis a nemzetébresztő versek, viszont általában 
egy történelmi helyre tükröznek, vagyis a születésük pillanata kapcsolódik egy adott 
történelmi helyzethez. A modern nemzet kialakulásához elkerülhetetlenül szükséges egy ilyen 

jelképet elfogadni, meg rituálisan használni. Ugyanakkor ezek a versjelképek maguk is részt 
vesznek a modern nemzet megteremtésében, hozzájárulnak a nemzeti önkép – esetleg 
ellenségkép vagy ellenségképek – megfogalmazásához. 

Az évfolyamdolgozatomat Maria Delaperrière – ma is élő – lengyel történész és 

irodalomelméleti szakember, összehasonlító tudós idézetével fejezem be. 
„A nemzetállamok eljövetelével a himnuszok deszakralizálódnak és belépnek a 

történelembe.” 
148
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