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 Örökség  . 
 

Kozma László 
 

A Himnusz 
(III.) 

 
Kölcsey Ferenc költészetének eszmekörei és a Himnusz 

(II.) 

 
Szerelem 

 
Hol a virány 

 
Hol a virány, amelyet gondolok? 
Hol a leány, kiért e szív dobog? 
Virány, szent halmain hogy nyugodjam én; 
Leány, hogy lángba szálljak kebelén.  
 
Tovább, tovább! ím hervadt a virány, 
S fojtó keservben olvad a leány; 
Virány a lyánynak búján hervadoz, 
Leányra bút, ah, hűtlen kedves hoz. 
 
Leány, leány, míg lángot nem cserél 
Ki egy más ölében szép órákat él; 
S ha bánatodtól hervad a határ, 
A víg szerelmes tőled majd mit vár? 
 
Szerelmet a leánytól várj, ha sír, 
Ki könnyben olvad, lángzó szívet bír, 
S ha kedves hűven rámosolyogva jő, 
Mint nyári nap, vígságra támad ő. 
 
[Tolcsvva, 1814. nov. 2.] 

 
Először az 1832-es Versek című kötetben jelent meg. A költemény a termé-

szeti képek és az érzelmek párhuzama. A képek kapcsolódásáról Petőfi is 
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eszünkbe jut: a Hol a lány, ki lelkem röpülését és az A virágnak megtiltani nem lehet 
motívumok párhuzamai. A költemény négy négysoros, páros rímű versszakból 
áll, melyeket tízszótagú jambikus sorok alkotnak, egy-egy tizenegy szótagú válta-
kozásával. A természeti képek és az érzelmek párhuzama, a hang egyszerűsödése 
már a népdalszerűség irányába mutat. 

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
virány: viruló állapotban levő, különösen virágokban ékeskedő táj, síkság, mező. 
halmain: elízió: ejtése metrikai okokból: halmajn. 
Ki egy: elízió, metrikai okokból ejtése: K’egy. 
hűven: történelmi alakváltozat.  
 
A keletkezéssel kapcsolatban a kritikai kiadás Kölcsey 1833. márcous 20-i Po-

zsonyból Szemere Pálnak írt önéletrajzi levelét idézi. „Pécelen írtam az első ro-
máncot; egy egészen új modor, s általlépés az elégikus, feyerlich tónból a dévaj-
ba, miből később a szeszélyes s a könnyű lebegésű dal kifejlődjék.” 
 

Csolnakon 
 

   Ültem csolnakomban 
Habzó vizen, 
Hallék zúgni darvat, 
Röptébe fenn. 
Röpűlsz égi vándor, 
Föld s víz felett, 
Vajha szállni tudnék 
Én is veled! 
 
   Indultál keresni 
Más jobb határt, 
Langy tavaszt, virítót, 
S tenyésző nyárt. 
Én is, hajh, keresnék, 
Szállván veled, 
Más boldog határon 
Hű fedelet! 
 
   Lelnék én tanyácskát, 
És szép eget; 
Hol telet ne látnék 
S búfelleget; 

Hol teljes reménnyel, 
Mint szivárvány, 
Tűnne fel minden nap 
Más nap után. 
 
   S ott, hol esti szél leng, 
Zöld fák közűl, 
Forrás ömledezne 
Kunyhóm körűl. 
Isten hozzád, csolnak, 
S te vészes part, 
Hű kegyes nyit ott rám 
Remegő kart. 
 
   Űlök csolnakomban 
Habzó vizen, 
Hallok zúgni darvat 
Röptébe fenn; 
Röpűlj, égi vándor, 
Föld s víz felett, 
Sorsom, ah, nem adta 
Szállnom veled! 

 
[Cseke, 1822. dec. 28.] 
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Kölcsey már korán érdeklődött a népdalok iránt: Lukácsy Sándor hívja föl a 
figyelmet, hogy tizennyolc éves korában latin tolmácsolás segítségével perui éne-
ket fordított. Önéletrajzában elmondja, hogy a Himnusz megírását megelőző három 
évben alig írt verset, ekkor a „népdal tónját találgatta”. Népdalai azonban nem 
igazi népdalok, azokon érződik a műköltő kéznyoma. Amit lényegesnek tartunk, 
hogy e törekvése egész stílusának egyszerűsödését hozta. Nyilván nem külső 
formaelemek gyakorlásáról van szó, a formai változás a gondolkodás alakulását is 
jelentette. Stílusának egyszerűsödése összetett folyamat, melyben a népdalforma 
iránti érdeklődésének is szerepe volt. 

A költeményben a tárgyi világ lélekállapotot jelöl. A ringatózó csónak kötődik a 
valósághoz, de attól már el is távolodott: az elgondolkodás, a valóságtól eloldódás 
jelképe. Az égen szálló darumadár, a népdalok toposza, a költő elvágyódását jelké-
pezi, de magára találását is: rálel igazi lírai tárgyára, önmaga érzéseire. Mert a daru 
és a hangulatos nyelvújítási változat, a csolnak csak metaforák, költői kellékek, a 
vers negyedik strófájára elszállnak, eloldódnak, kiderül, hogy csak a költő vágyai-
nak kifejezői voltak.  A költeményben a darumadár más, jobb határt keres.  A ma-
dár-motívum Tompa Mihálynak a szabadságharc után írott híres A madár, fiaihoz 
című versében hazafias tartalommal telik meg. Az ereszkedő ritmusú vers képei a 
népdalok világát idézik. A vers nyolcsoros, félrímes strófákból áll. Kölcsey a há-
romlábú teljes trochaikus sort ún. harmadik epitritusokkal  (–  – ~  –) állította pár-
ba. Az utóbbiak jambikus jellege változatossá teszi az ütemezést. Makay Gusztáv 
szerint a költeményre a hat- és négyszótagos hangsúlyos ütemezés is rámintázható. 
A szimultán ritmusalkotás Kölcsey több versét jellemzi; a Himnusz ütemeit a tro-
chaikus mellett hangsúlyosan is lehet értelmezni, az elemzők a toborzó, kanásztánc 
ritmusra is utalni szoktak. A Vanitatum Vanitas szintén szimultán ritmusú. A forma 
többértelműsége az összetett, filozofikus gondolkodásra is utal. E vers félrímes, 
hosszabb-rövidebb sorai a víz hullámzását és a gondolatok ritmusát is visszaadják, 
a tompább sorvégek az elgondolkodás mélaságát érzékeltetik. A Himnusz üteme 
feszesebb, minden sorvég összecseng. A két versnek viszont közös vonása, hogy a 
letisztult gondolatok egyszerű formában fejeződnek ki.  

Nemzeti hagyományok című tanulmányában írta: „Úgy vélem, hogy a való nemzeti 
poézis eredeti szikráját a köznépi dalokban kell nyomozni. Két rendbelieknek lel-
jük azokat: mert vagy történeteket énekelnek, vagy a szempillanat személyes érzé-
seit zengik el; […] legrégibb dalaink, mellyekben még nemzeti történetet említetik, 
a kurucvilágból maradtak reánk; ezekből a Tököli, Rákóczi, Bercsényi, Bóné nevek 
zengenek felénk; s ezekben a poetai lelkesedésnek nyilvánságos nyomai láttatnak, 
amit az ujabb pórtörténeti pórdalban hijában fogsz keresni.” E pár sor útmutató 
saját költészetéhez is, hiszen a Csolnakon letisztult egyszerűsége személyes érzése-
ket zeng, a következő költemény pedig a Rákóczi-szabadságharcot idézi. Holdhoz 
című, 1825 májusában Csekén keletkezett költeménye az elvágyódás hasonló gon-
dolatát fogalmazza meg: Képzetemben száll egy édes álom, / Lángvonással egy kép bennem 
ég, / Folyton érzem, és mégsem találom, / Itt közel leng e bús messzeség.” Az elvágyódás ér-
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zése személyes motívum, mely azonban a valóság átélésére irányuló törekvést is 
jelzi, ami a hazáért végzett munkálkodásban, tettben nyer feloldást.  

A fenti ötstrófás vers első és ötödik versszaka keretes ismétlés, akárcsak a 
Himnuszban. Az idősíkok is váltakoznak: az első strófa múlt, a befejező jelen ide-
jű, az 5. strófában a kijelentő mód felszólítóra változik, kifejezve az érzelmek in-
tenzitását: a költő is szeretne együtt szárnyalni a daruval, de neki ez nem adatott 
meg. A 2. versszak 3. sorában jelző és értelmező is található, élénkítve a stílust. A 
8. sor a h alliterációjának a reduplikációja. A stilisztikai eszközök gazdagsága, 
egyszerűsége előlegzi a Himnuszt; a part — kart rím is fölcsendül. 
  

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
csolnakon: történeti alakváltozat, de már a XVIII. században ismert volt a csó-

nak változat is. 
habzó vizen: hullámzó vizen. 
leng: könnyedén, gyöngéden mozog. 
kegyes: itt: a nemes, szerető, gyöngéd érzésű nő. 
 
A költemény témája egy érzés, az elvágyódás, a béke, a harmónia keresése, a 

tiszta hangulat. Hiányoznak a nagy történelmi képek, összefüggések, mintha ez a 
költemény teljesen ellentéte lenne nagy hazafias verseinek. Pedig, a kéziratok sze-
rint, kevesebb mint egy hónapon belül a Himnuszt fogja megírni, nemzeti önálló-
ságunk, történelmünk nagy összefoglaló költeményét. Az előzmények között 
dübörgő hexameterek és klasszikus görög strófák szerepelnek — és mégis, ez a 
csöndes vers alapját képezi későbbi nagy történelmi és filozófiai költeményeinek. 
Éppen azzal, hogy egy magatartásformát jelenít meg: a költő saját érzéseire fi-
gyel. A népdal tónját találgatva, saját lelkében fedezett föl egy új húrt, a tiszta, 
egyszerű ritmusok örömét, melyek szinte önmaguktól képesek az érzelmek kife-
jezésére. A Himnuszban a nemzetet fenyegető pusztulás, az ellenséges túlerő és a 
belső viszály megoldása az Istenhez fordulás, a tiszta és egyszerű imádság, ezt a 
formaelemek és a képvilág egyszerűsödése is kifejezi. A Vanitatum Vanitas nagy 
filozófiai versében a megoldást a belső világ békéjében képzeli el, akár a Csolna-
kon című versben. Persze, az ott megjelölt magatartásformát, az érezetlen kö-
zömbösséget ő sohasem követte, hiszen életében és alkotásaiban is a tett, a cse-
lekvés jelentőségét hangsúlyozta. De a belső világ ilyen előtérbe helyezése, az ér-
zelmek egyensúlyának finom kibontása már romantikus vonás.  

Az egyszerűnek tűnő költemény szilárd szerkesztési elvekre épül, melynek 
egyik alapja az ismétlés.  

Az 1. versszak 2-3. és 3-4 sorának élén a h és az r alliterációja áll, ami a más-
salhangzók szimmetrikus alakzatú ismétlése, és a sorpárokat összefogva, kiegé-
szíti a félrímeket. Az első négy sor a földi és égi képekkel indul: a költő csónak-
ban ül, az égen darvak röpülnek. A daruhoz szólás népdal-motívum, melyet a 
költő saját érzéseinek kifejezésére hangszerel. A 6. sor logikai összefoglalás, a 
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vers helyszíneit egyetlen sorba sűríti: föld s víz felett. A költő így rokona lesz a fönn 
szálló darvaknak, melyekkel összekapcsolja a helyszín közössége. Érdekes a két 
állapot közötti párhuzam: a költő ül a csónakban, ez a mozdulatlanság képzetét 
kelti, nem evez, nem halad a folyó hullámaival. Az állapot mégis elszakad a nyu-
galmasabb földi mozdulatlanságtól, a hullámok ringása maga a versritmus. A 4-5. 
sorban azonos szó főnévi-melléknévi alakja variálódik. A tudós grammatikus 
Kölcsey arról is írt, hogy egyes szavaink egyaránt lehetnek főnevek és igék; itt a 
gyakorlatban mutatja be a szó különféle toldalékolásának, képzésének lehetősé-
geit. A statikus főnév és a dinamikus ige váltogatása a darvak repülésének lendü-
letét is kifejezi, szembeállítva a költő helyhez kötöttségével.  

A 2. versszak első és második négy sora a darvak és a költő sorsának, illetve 
vágyainak párhuzamba állítása. A 3. sor melléknév-halmozása — jelzőként és ér-
telmezőként — a vágyak intenzitását fejezi ki. A 2. sor végén álló határt tárgyra-
gos főnév a 7. sor végén határon határozóraggal ismétlődik, az első négysors egy-
ség második sorából a második egység harmadik sorába kerül, finom szerkezeti 
egyensúlyt hozva létre. A 6. sorban ismétlődik az előző versszak veled ríme is, ez a 
sor egyben sűríti az előző versszak 7-8. sorának tartalmát is. Ebben a versszak-
ban a párhuzam már megszemélyesíti a darut, akinek keresése, más tájakra röpü-
lése már emberi érzéseket, az elvágyódást fejezi ki. Ezt hangsúlyozza az 1. sor 
megszólítása is. A 7-8. sorban a h alliteráció reduplikációja figyelhető meg. A hű 
fedelet kifejezés jelzőátvitelnek, enallagénak is felfogható; a 4. versszakban a hű ke-
gyes jelenik meg. A szerény jelző szerkezetalkotóvá lép elő.  

A 3. versszakból a daru már eltűnik, hiszen az elvágyódás érzésének szimbó-
luma volt, itt már a költő saját belső világát fejezi ki. Az 1. sorban a tanyácskát ki-
csinyítő képző a kép intimitását festi. Az 1-2. sorban ismét megjelenik az ég-föld 
képe; ez a totális ábrázolásmód a Himnuszt is jellemzi, ott a bujdosó helyzetét 
festi tragikus színekkel. A búfelleget összetett szó, metaforát sűrítő megszemélyesí-
tés. A népdalokra jellemző vonás, hogy a természeti jelenségek emberi érzéseket 
fejeznek ki. Az 5-6. sorban az elvont reményt a konkrét természeti jelenséghez, a 
szivárványhoz hasonlítja. A nap ismétlése reduplikáció, a főnév kétféle, alanyi és 
határozói mondattani szerepben tűnik föl. A félrímek, a hosszabb-rövidebb so-
rok ütemei mintha a hullámzáshoz igazodnának. Az 1-3. sor ríme tompa asszo-
nánc, mely a merengés hangulatát érzékelteti: csak az első magánhangzó azonos, 
a második rokon.  

A 4. versszak a teljes nyugalom, a családi béke megfestése. Ahogy az előző 
versszakban. Romantikus életkép, melyet akár festeni is lehetne: zöld fák, forrás, 
kunyhó, hű kegyes. A kép zavartalan és teljes, annyira, hogy csak a vágyakban él-
het. A part — kart rím egyik tagja, más variációban, a Himnuszban is megismétlő-
dik: Isten védő karja a nyugalmat, a békés virágzást teszi lehetővé. A vészes kifeje-
zés is megjelenik, jelentését a Himnusznál is tárgyaljuk. Itt a viszontagságos, viha-
ros, veszélyekkel teli jelentést hordozza. A 7. sor élén a hű kegyes a 2. versszak 8. 
sorának élén álló hű fedelet variációs ismétlése: a fedél szinekdoché, a jellemző rész 
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az egészet, nyugalmat adó otthont jelenti. A kedves és az otthon együtt a béke, a 
megnyugvás záloga. A közűl — körűl hangsúlyozottan egyszerű rím.  

Az 5. versszak az 1. versszak keretes ismétlése, a múlt idő a jelen valóságára 
vált. Ebben a versszakban visszatér a daru jelképe, immár az elérhetetlen szár-
nyalás szimbólumaként, magába sűrítve az előző versszakok tartalmait is. Az ige-
alakok apró változtatása hangtani remeklés, a ritmus kifejezője: ültem — ülök; hal-
lék — hallok az é-o magánhangzók rokonságával. Ismétlődik a röptébe — röpülj 
igei-főnévi alak párhuzama, de itt felszólító módban, hangsúlyozva a valóság és a 
vágyak közötti távolságot. A vágyak és valóság közötti feszültséget az írásjelezés 
is hangsúlyozza: az 1, 2, 5. versszak felkiáltójellel végződik.  

Az új utak keresése, stilisztikai eszközeinek bővítése számára politikai tett is. 
Nemzeti hagyományok című tanulmányában írta: „Úgy vélem, hogy a való nemzeti 
poézis’ eredeti szikráját a köznépi dalokban kell nyomozni; szükség tehát, hogy 
pórdalainkra illy céllal vessünk tekintetet. Két rendbelieknek leljük azokat; mert 
vagy történeteket énekelnek, vagy a szempillantat’ személyes érzéseit zengik el.” 
 

Esti dal 
 

   Kertemre szelíden 
Az estve leszáll; 
Lágy szél nyög epedve 
Virágainál. 
S míg szél nyög epedve 
Virágainál, 
Harmatja szememnek  
Azokra leszáll. 
 
   Nem látod-e, lyányka, 
Hűs árnyaimat? 
Jer, s tépd kebeledbe 
Virágaimat! 
S harmatja szememnek 
Ha rólok lehúll, 
Lassan leperegve 
Szivedre vonúl. 
 
   Búsan csörög a hab, 
A fülmile zeng, 
Fenn a szerelemnek  
Szép csillaga leng. 

Mit nézsz mosolyogva 
Sugárid alól? 
Ah, lelkem öleld ki 
Borúlatiból! 
 
   Titkon kebelemben 
Oly csendes, oly hív! 
Mért habzik alatta, 
Mit vérzik e szív? 
Árnyékba körűle 
Hűs nyúgalom űl, 
Lángérzete még is 
Messzére hevűl! 
 
   Lángod tele mellyem 
Alatt viselem; 
Légy idvez örökre 
Arany szerelem! 
Boldog ki merenghet 
Hullámid felett, 
S révpartod ölébe 
Visz hű kebelet! 

 
[Cseke, 1824. márc.] 
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Először az Aurora VII. kötetében jelent meg 1828-ban Dal címmel. A verset 
Kazinczy is dicsérően említi Toldynak írt, 1827. december 21-i levelében. Toldy 
a Tudományos Gyűjteményben megjelent recenziójában a magyar poézis leg-
szebb dalai közé sorolja. Témája a szomorúsággal átszőtt szerelemvágy, ritmussá 
oldott fájdalom.  

A költemény öt nyolcsoros, félrímű versszakból áll. A strófákat 6/5-ös szó-
tagszámú, emelkedő ütemezésű periódusok alkotják. Minden sor spondeussal 
indul, a második ütem a hosszabb sorokban ionicus a minore, a rövidebbekben 
anapesztus, amely itt csonka lábnak számít. A periódusok képlete: – – / ~ ~ – –  
// – – / ~ ~ –.   A jónikus ütem nyugtalanságot, feszültséget fejez ki; e versben 
a beteljesületlenség, a búcsú érzését. Csokonai Tartózkodó szerelem című versében  
a jónikus ütemek a második sorokban szintén anapesztussal párosulnak (Szerda-
helyi, i. m. 297. l.). 

Az 1. versszak 5-6. sora részleges ismétlés, az 5-7 sor tompa asszonánc, mely-
ben a magánhangzók azonosak, az 5. sor végén magánhangzó, a 7. végén más-
salhangzó áll. A 2. versszak részben visszarímel az elsőre, egyes sorok ismétlőd-
nek. Az ismétlés, a gondolatritmus, az érzelmek és a természeti képek párhuzama 
a költemény népdalra emlékeztető stilisztikai eszközei. Egyszerűség és a bonyo-
lult, antikizáló forma kapcsolata: a költemény igazi műdal.  

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján:  
estve: nyelvjárási, régies alakváltozat. 
csörög a hab: a sekélyebb, kavicsos medrű patakra mondják, hogy csörgedezik. 

A hab itt hullámot jelent.  
szerelemnek/Szép csillaga: a Vénusz vagy esthajnalcsillag. A képet az sz alliteráci-

ója hangsúlyozza.  
leng: szelíden, gyengén mozog. 
hív: hű, hűséges.  
habzik: itt: hullámzik. 
Lángérzete: nyelvújítási összetétel. 
mellyem: mellem; nyelvjárási alakváltozat. 
idvez: nyelvjárási alakváltozat. Itt: üdvözölve.  
  
A vándor, a hontalan toposza visszatérő eleme költészetének. Ennek az álla-

potnak a leírásához gyakran kapcsolódik a hajó, a vitorla, a csónak, a hullámzás, 
biztos part elvesztésének metaforája — írja Szabó G. Zoltán (i. m. 118). 
 
 

Barátság 
 

Kölcsey a Himnuszban közvetlen módon, tegező formában szólítja meg Is-
tent. A megszólításnak verseiben több formáját ismerjük: barátait szólítja meg, 
egy allegorikus alakhoz fordul, más személy nevében folytat párbeszédet. A for-
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ma dinamikus, a költeményeknek drámai feszültséget, közvetlenséget kölcsönöz. 
A megszólításban kifejeződhet bizonyos filozófiai tartalmak párbeszéddé oldása: 
így a Zrínyi második énekében Zrínyi nevében szól a sorshoz, akinek válaszában 
szintén saját gondolatai tükröződnek, költészetébe a drámai műfajt is bekapcsol-
va.   
 

Felelet Kazinczy első szonettjére 
 

Pirúlva jött az égre szép tüzével 
Aurora. Lángba hozta képemet: 
Szemléltem őt szelíd tekintetével, 
És Lotti képe tölté lelkemet! 
 
 Eggy Fülmilécske zenge nyöstényjével 
Hangjára vissza hangzott a’ liget,  
Hallottam őt kerengő énekével. 
És Lotti képe tölté lelkemet! 
 
Belé merülve bájos képzetembe, 
Lantot vevék-fel reszkető kezembe,  
Ámort, az édes Ámort zengeni.  
 
De ím Kazinczy zenge! énekére 
Bámúltak a’ Kegyek, ’s Ámor, ’s Cythére, 
És el némúltak lantom’ húrjai. 
 
[Álmosd, 1809. máj. 9. előtt] 

 

Kazinczy 1809. április 23-án Sátoraljaújhelyről Kölcseynek küldött levelében 
található „a legelső, sőt mindeddig egyetlen Sonett, mely magyarúl énekeltetett.”  

Kölcsey 1809. május 9-én Debrecenből kelt levelében szinte azonnal válasz-
szonettet küldött, melyet Kazincy lelkesen továbbított íróbarátainak. 

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
Auróra: latin — a hajnal istennője, jelent napkeletet is. Ejtése metrikai okok-

ból: Avróra.  
Lotti: képzelt lányalak, akit szerelme tárgyának tekinthetett. 
fülmile: magánhangzó-elízió; ejtése metrikai okokból fülmil’ 
Ámor: (latin) vagy Erósz (görög), a szerelemvágy istene. 
Kegyek: a latin gratiák (kegy, köszönet) magyarított változata. Görögül: kha-

riszok, a kellem, nemesség megszemélyesítői. 
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Cythére: (görög): Küthereia, Aphrodité egyik neve a Küthera sziget nevéből, 
ahol az istennő először lépett partra. 
 

Szemere Pálhoz 
 

   Engem lombok hűvös éjjelére 
Bromios int és habzó pohár; 
Rád olympi Lyánynak keble vár, 
Hol mosolygva ül thrónusán Cythére. 
 
   Myrtuszt fűz a költő szép fejére; 
S kény virányin, melyben nincs határ, 
Szent örömtől lelkesedve jár, 
Dőlvén kedvesének lágy ölére. 
 
   Ah, boritván égi szenvedelmek, 
Rengetődöl istenálmokon, 
S Hymened dalolják a Szerelmek! 
 
   Hallom vígan, mint Anacreon, 
S táncba szállok érte rejtekimben, 
S reng a rózsapárta fürteimben. 
 
[1813. szept. 15. előtt] 

 
Szemere Pál (1785–1861) Kölcsey barátja, akivel haláláig mély kapcsolatot 

ápolt.  
 
Vessük össze barátaihoz irt verseinek hangvételét a Himnuszéval: tapasztalhat-

juk, hogy az Isten megszólítása mennyivel közvetlenebb. Ott hiányzik a mitoló-
giai apparátus, az áttételes érzelmek, a fogalmazás is egyszerű: a Himnusz egy iga-
zán hívő ember megnyilatkozása, aki olyan közel érzi magát Istenhez, mint senki 
máshoz. 

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
Bromiosz: (görög); Dionüszosznak, a bor istenének egyik neve.  
Cythére: Aphrodité egyik neve a Küthera sziget nevéből, ahol az istennő elő-

ször lépett partra. 
Myrtusz: Aphrodité szent növénye, kultuszánál hívei gyakran tettek fejükre 

mirtuszkoszorút. 
Kény virányin: kény — kényelem, gyönyör; virány — viruló, különösen virágok-

ban ékes táj. 
rengetőzöl: ringatózol (népies, irodalmi). 
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Hymen: Aphrodité kíséretéhez tartozott. 
Anacreon: görög költő, Dionüszosz lantosa. 
reng: ring, rázkódik a rózsakoszorú, amit a táncosok viseltek az Aphrodité kul-

tusz szertartásain.  
 

 
Nemzeti ellenállás 

 
 Kölcsey mélyen átélte és ismerte a magyar szabadságmozgalmak történe-
tét. A Rákóczi-ének rímei Himnuszunkban is fölcsendülnek; az alábbi költemény 
a fejedelem alakját a kuruc nóták stílusában idézi.  
 

Rákóczi hajh… 
 

Rákóczi hajh, Bercsényi hajh! 
Magyartok gyászban ül, 
Még leng a szellem tőletek, 
S már lelke sem hevül. 
 
Oltárunk áll s nem füstölög 
Rákos szent mezején, 
A szablya függ, s nem hord vitézt 
Hátán a büszke mén. 
 
Ó Várna, Várna fűveid 
Lengessék hű szelek, 
Borítsa csendes nyúgalom, 
Király, emlékedet. 
 
Vérkönnyet önt az útazó, 
Mohács, virányidon, 
Érzése mély, érzése szent, 
Mert rajtad sír, o hon! 
 
De bujdosóknak sírja te 
Pontus határain, 
Nem leng egy sóhajtás feléd 
Hűv ének szárnyain! 
 
Titkon borong a géniusz 
A néma hang fölett, 

Hol lángoló szív s honszerelm 
Váltottak életet. 
 
Bosszúját a hűvet, nemest 
Keblében érleli, 
Mely forr és olvad, s tiszta lesz, 
És pontját fölleli. 
 
S villámként csap, villámként sujt, 
És tűzre lángra kél, 
S honfiú, s honleány 
Csak érez, nem lát s fél. 
 
És halni mégyen, győzve jár 
A vér szent mezején, 
Vészek körítik homlokát, 
Erő forr kebelén. 
 
S rohan, mint ár, a győzelem 
Kelettől nyúgotig, 
A láncsa zúg, a lobogót 
Magas szellők viszik, 
 
S ledőlt országok hamvain 
Egy szép hon támad fel,  
Mely lelket tölt, mely szívet ráz 
Neve zengésivel. 

 

[Pécel, 1817. ápr.] 
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A költemény valószínűleg 1817. április elején, egy péceli látogatás alkalmából 
született — írja a kritikai kiadás, további adatokat is közölve. A Hasznos Mulatsá-
gokban még ugyanazon az évben megjelent, de a szerző nevét nem említették és 
átdolgozták, keményebb politikai élt adva a költeménynek. Valószínűleg orv-
közlésről van szó, de a gyors megjelenés és az átdolgozás iránya mutatja a költe-
mény aktualitását.  

A költemény a kuruc szabadságharcot idézi, első sora a Rákóczi-énekre utal. A 
költemény 1832-es kiadásában a címben a „Fejdelmünk hajh! vezérünk hajh!” 
változat szerepel, több elemző szerint a cenzúra miatt. A vers a Rákóczi hajh 
címmel először 1880-ban jelent meg a Toldy Ferenc által szerkesztett Kölcsey Fe-
renc versei című kötetben. A Rákóczi-ének több változatban terjedt, Kölcsey min-
denképpen ismerte. A vers műfaja óda; Kölcsey már elszakad a görög—római 
klasszicista eszménytől, műve a nemzeti romantika első nagy alkotásai közé tar-
tozik. A négysoros, félrímes strófákat 8/6-os jambusi periódusok alkotják. A 
forma megegyezik Arany János A walesi bárdok című versének ütemezésével. Az 
optimista befejezés a jövőbe vetett hitet fejezi ki. A Rákóczi-énekre csak az első 
sor utal, Kölcsey eredeti módon fogalmazza meg gondolatait, akár a Himnuszban, 
e versében is az asszociációkra épít.  

A szemlélet, a történelem áttekintése, a múlt, jelen és jövő egybefoglalása jel-
lemzi Kölcsey időszemléletét, mely a Himnuszban is megjelenik. A költemény utal 
az 1444-es, a törökökkel vívott várnai csatára, melyben Ulászló király életét vesz-
tette. Rákos mezeje 1286 és 1540 között több rendi országgyűlés, nemesi gyűlés 
színhelye, seregek gyülekezőhelye volt. 1514-ben Dózsa paraszthadai is itt gyüle-
keztek.  

Mészöly Gedeon a 10. versszak Kelettől nyúgotig kifejezésével kapcsolatosan Pe-
tőfire utal: „S ezt elharsogják, / Elharsogják kelettől nyúgatig” (Egy gondolat bánt 
engemet).  

Az egyes kifejezések magyarázatát a kritikai kiadás alapján közöljük. 
Leng: itt gyenge, alig észlelhető mozgást jelent. 
Oltárunk áll s nem füstölög: jelképes utalás a nemzeti egységet, a közakaratot jel-

képező hely szentségére s arra, hogy elhagyták, nem tisztelik már ezt az ősi, szent 
helyet.  

Mohács: az 1526. augusztus 29-i, Magyarország sorsát eldöntő ütközet színhe-
lye. Várna és Mohács régi toposzként az ország tragikus történelmi fordulatainak 
jelképe.  

bújdosóknak sírja: utalás Rákóczi Ferencre és kíséretére, akik 1717-ben mentek 
a Porta meghívására Törökországbs, s Rodostóban éltek, majd haláluk után ott is 
temették el őket. (Rákóczit 1735-ben.) 

Pontus: (latin) a Fekete-tenger déli partvidéke, ahol a Pontusd-hegység fekszik 
és Rodostó, ahol Rákóczi Ferenc törökországi száműzetése idején élt.  

Génius: (latin) genius, itt: szellem, mely lehet a hely vagy a nemzet szelleme is. 
Magas szellők: a megszokotton felülhaladó, nagy erejű szelek.  
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 A lelkes hang, az optimista végkicsengés a nemzet biztatását szolgálta. Ez a 
kép, a nemzet boldogulása, a Himnuszban reményként van jelen. 

Kölcsey azonban megőrizte kapcsolatát a hétköznapok valóságával. „Nem 
kérdem, ha szenteltünk-e valaha emléket a régiség hőstetteinek; csak azt kérdem, 
ha viseltettünk-e valaha tisztelettel valamely emlék iránt, amely a régiségből reánk 
általjött? Íme Rákosnak szent mezején egy magányos embernek ökrei szántanak; 
magyar királyainknak sírhalmaikat az elpusztulástól meg nem védelmeztük; s a 
Bethleneket és Rákócziakat borító márványdaraboknak megtagadtuk a kímélést. 
Mi által dicsőítők meg a helyet, hol Zrínyink elhullott, hanemha azáltal, hogy a 
tőle védett sáncokat kótyavetyére bocsátottuk? Mit talál a szem, amely régisége-
inket vizsgálja? Nemde őseinknek várfalait, melyeket a gondatlan unoka le ha-
gyott omlani, s köveiből falujában korcsmát rakatott, s maga városi fedelet ment 
keresni? Nem azt mutatják-e az ilyenek, hogy nemzeti lelkesedés híjával vagyunk, 
s a nemzet hőskorának hagyományai kebelünk bűnös elhűlésében lelték sírjo-
kat?” (Nemzeti hagyományok. 1826.) 

E tanulmányában Kölcsey a mai kor problémáit is fölveti: elvándorlás a falu-
ból, a műemlékvédelem kérdései. Íme, a publicista Kölcsey! 

Horváth János a következőket írja Kölcsey hazaszeretetéről és erről a költe-
ményéről: „Míg őelőtte a hazafias költészet a múlt dicsőítésére s a jelen siratására 
szorítkozott, az övé: vallomásszerű megnyilatkozása a hazaszeretetnek, föléje 
emelve azt minden egyéb érzésnek, a szerelemének is. […] Az ő hazaszeretete a 
vallásossal egyenrangú szent, magasztos érzés, azért tudott nemesítőleg hatni 
költészetbeli utódaira. Gyökeres, művelt hazaszeretet ez: a nemzeti múlt átérzé-
sén alapszik, a történeti szolidaritással kapcsolódik ahhoz. Várna, Mohács s a 
bujdosók sírja Pontus határain nemcsak elégiára ihlető emlékezések neki, hanem 
„hű és nemes bosszú” érlelésére, szabadságharc vágyára és reményére (Fejedel-
münk hajh! 1817.) (i. m. 862. l.). 
 
 

Etika 
 

Az erény, a moralitás nem elvont eszme, a hazáért való áldozathozatalban tel-
jesedik ki. Kölcseynek ezt a meggyőződését legteljesebben nagy prózai műve, a 
Parainesis sugározza. A Himnusz ebben a gondolatrendszerben helyezkedik el, 
hiszen központi gondolata etikai: a bűnbánat, mely Isten megbocsátását és újbóli 
felvirágzásunkat eredményezheti.  
 

Rény 
 

Magasan, magasan 
O Rény, veled 
Röpűljön a dal. 

Arcod tiszta fényben 
Tűnik fel Olympon 
Mint nyári nap: 

De sűrü gőzfelleg 
Borítja földünket 
Színed elől, 
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S súgárid homályban 
Hatnak reánk. 
 
Gyakran láttalak 
Kerengeni 
Mint vészhozó cométát 
Földünk felett, 
Imádva, rettegve, 
Mert nagy valál, 
És fenségedben 
Irtóztató, 
Mint a dörgő menny. 
De mikor jősz, 
Mint hesperi csillag 
Csendesen, szelíden, 
Mosolygva tekintek 
Ellenedbe 
Keggyel tölt istenné. 
 
Nem te nyújtád 
A méregkehelyt 
Hellas égi fiának? 

Nem te fonál koszorút 
Camill fejére 
A Capitolium 
Szent bércein? 
De titkon eped 
Rejtekében 
Sejdítgető kebellel 
Feléd, feléd, 
Arra hűsen csepeg 
Aetheri balzsam 
Szárnyaidról, 
S rengő öledben 
Felviszed őtet, 
Lefolyván napjai, 
Olympra, fel! 
 
Csalfa alakok  
Bolyganak köztünk 
Gyakran, hazudván 
Téged Istenné. 
A komoly való 
Meggyújtja fáklyáját, 

S mint éji lidércek 
Tűnnek el ők. 
De te állasz 
Éjjel és nappal, 
Csendben, viharban, 
Gyász s öröm között, 
Nem változó fényben, 
Mint az örök sors. 
 
Légy idvez nekem, 
Bár vér s pusztúlat 
Kövessék nyomdokig, 
S ínség s halál. 
Tiszta kebelbe 
A gyilok ha merűl, 
Tiszta kerbelre 
Vad sors ha rohan: 
Intesz egedböl, 
S az isteni lélek 
Nem sűlyed el. 

 
[1816. máj. 5.] 

 
A költemény a szabad ritmusú, pindaroszi formában írt versek sorába tarto-

zik. A kritikai kiadás ide sorolja Ábrándozó című ódáját (1813) és Küzdés című köl-
teményét is (1814), kiemelve Pindarosz költészete iránti vonzalmát.  

A rény a latin erény, virtus szó megfelelője, Szemere Pál alkotta, főleg Ka-
zinczy révén terjedt el. Kölcsey következetesen használta. Keletkezéstörténetét, 
használatát a kritikai kiadás részletesen ismerteti, ma már elavultnak számít. Köl-
csey gondolkodásának egyik központi kategóriája. A Rény eggyé válik az örök 
sorssal; megjelenésében félelmetes is. Eszünkbe jut Rilke első Duinói elégiája: 
„Hogyha kiáltanék, ki hallana engem / az angyalok rendjéből? és ha netán a szi-
vére / vonna hirtelen egyik: én belepusztulnék / az erősebb lét közelébe. Mert 
hisz a Szép nem más, / mint az iszonyu kezdete, mit még elviselünk, / s mennyi-
re bámuljuk, mert megveti szenvtelenül, hogy / összetiporjon. Iszonyu minden 
angyal.” 

A rövid, eltérő szótagszámú sorokból álló költemény legszembetűnőbb stilisz-
tikai sajátossága az áthajlás. A hosszabb mondatok rövidebb sorokba törése mó-
dot ad az egyes szavak, kifejezések hangsúlyozására. Példák: határozói igenév 
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halmozása: imádva, rettegve. Határozóhalmozás: csendesen, szelíden. Egyes sza-
vak kiemelése: irtóztató; ellenedbe.  

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
Olympon: (görög) Olümposz, az istenek lakhelye. Itt: isteni magasságokban. 

Kölcsey számára a művészet szent helye is.  
gőzfelleg: az összetétel valószínűleg Kölcsey leleménye. 
Cométát: (latin) üstököst. 
Heszperi csillag: (görög) Heszperosz: esthajnalcsillag. (A Venus bolygó egyik 

neve.) 
Ellenedbe: itt: feléd. 
Keggyel tölt Istenné: kegy: olyan emberi sajátosság, melyre finom gyöngédség jel-

lemző. 
méregkehelyt: utalás Szókratész halálára. 
Hellas égi fijának: Szókratésznek  
Camill: római államférfi és hadvezér, „Róma második alapítója”. 
Capitolium: Róma szimbóluma; ezen a dombon volt a fellegvár, Jupiter temp-

loma. 
Aetheri balzam: (görög) aether: a levegő felett képzelt könnyebb, fénylő légré-

teg, mely az istenek lakhelyéül is szolgált. Balzsam — gyógyír. 
pusztúlat: a pusztul ige régies származékszavának nyelvújítási felelevenítése, 

először Kölcseynél fordul elő.  
 
 

[A Földhez] 
    

Szent kebeledből 
Fesle ki hajdan 
Az emberi nem, 
S szent kebeledbe 
Tér meg ismétlen 
A napok szálltával, 
Föld, hűv anyánk! 
 
   Mégis az ember  
Téged elhagyván 

Csillagokig fel 
Vágyakozik, 
S lebegő szárnnyal 
Készül törni  
Útat magának 
A nap felé; 
De visszahanyatlik 
Küzdése közt, 
S légi szeleknek  
Játéka lészen, 

Mint barna felhők  
A sziklatetőn. 
De te, szent anya, 
Délceg gyermekedet 
Várod öleddel, 
És kebeledben 
Nyugtatod őt, 
Lenge füvekből 
Szőve reája 
Hűs fedelet. 

 
[Cseke, 1816. máj. 6.] 

 
Az előző költemény párverse, keletkezésük időben is közel van. „Kölcsey ez-

zel a szabad ritmusú, pindarizáló versével az 1813-ban írt Ábrándozó formaha-
gyományát folytatta” — írja a kritikai kiadás. A címet valószínűleg a kéziratait át-
néző Pap Endre adta.  
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E versben a megszemélyesített föld éppúgy összekapcsolódik az anyaképpel, 
mint Szép Erdély című költeményében. A földtől elszakadó, majd visszahanyatló 
ember Madách művének zárójelenetét is felidézi. A rövid sorok megperdülő 
időmértékes ritmusai nyugtalanságot érzékeltetnek. 
 
 

Huszt 
 

Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék; 
   Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. 
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott 
    Oszlopi közt remegő rémalak inte felém. 
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán? 
    Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? 
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: 
    Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül! 

 
[Cseke, 1831. dec. 29.] 

 
A költő 1825 májusában, Huszton járva írta a Régi várban című költeményét, 

mely a fönt idézettnek az elődje. A verskezdet ismert és kedvelt toposz — írja a 
kritikai kiadás. Érdekes a Huszt című vers időszemlélete: a költő a Himnuszhoz 
hasonlóan múltat, jelent és jövőt foglal össze, a forma filozófiai összegzés. A 
Himnuszban egy középkori prédikátor szólal meg, a Zrínyi második énekében Zrínyi, 
a költő folytat párbeszédet a sorssal. A Husztban a személy megkettőződik: a je-
lenben élő költőhöz egy múltbeli alak szól, aki éppen Kölcsey gondolatait fogal-
mazza meg a jövőről. Az eszme annyira megragadó és intenzív, hogy alakot ölt, 
megszólítja a költőt. A versforma tömör disztichon, a hexameter és a pentameter 
kapcsolata; a csattanó így rövidebb, a hatásos háromtagú felhívást a költő felszó-
lító módú igealakokban fogalmazza meg. A rémalak Kölcseyhez szól, de a költő a 
nemzethez intézi felhívását. A bús jelzőátvitel, a költő hangulatát jelző megsze-
mélyesítés. A jelzőhöz kapcsoljunk egy prózai idézetet az 1826-ban befejezett 
Nemzeti hagyományok című tanulmányból: „Ami pedig a nemzeti búsongó chrak-
tert illeti: annyira bizonyos-e, hogy a búsongásra hajlás, és a szabadságnak magas 
érzelme nem férhetnek meg egymással? Búsongás nem csak szolgaiságnak, de az 
érzés mélységének is következése lehet.” 

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
Huszt: valószínűleg a tatárjárás után épült, nagyobb szerepe a Rákóczi-

szabadságharc alatt volt. A szabadságharc bukása után leszerelték, ekkor pusztu-
lásnak indult. Kapcsolata a Rákóczi-szabadságharccal nyilván inspiráló erő volt 
Kölcsey számára. 

csarnok: itt: tágas helyiség, pompás épület. 
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elontott: az „ont” ige „rombol, pusztít” történeti jelentésű alakjából valószínű-
leg Kölcsey által képzett szó.  

honfi: a hon, eredetileg „otthon” jelentésű, elavult szónak nyelvújításkori fel-
elevenítéséből alkotott származékszó. 

epedő kebel: egykorú költői jelentése: valamin érzett szomorúság miatt emész-
tődő lélek, szív. 

 
A költői pálya kiteljesítése, az önművelés a nemzet fölemeléséért folytatott 

küzdelem része. Kazinczy Ferenc halálakor mondott emlékbeszédében a követ-
kezőket fogalmazta meg: „Néhány kevésnek mellében támadt a gondolat: a haza 
veszélyben forgó nyelvét ragadni meg, ezt felvirágoztatni, ezt erőre hozni; s ere-
jével rázni fel az álombasüllyedt népet, hogy lásson és érezzen. De a nép őket 
nem hallgatá; de a népnek ereje nem volt őreájok fel, s a jövőbe kipillantani; s így 
elhagyatva futák meg a pályát, különködőknek tartattak, s kinevettetének; mert 
nem akarák követni a bölcseséget, mely egyedűl a jelenlét hasznairól gondosko-
dik. Ily környűlmények közt lépett fel, ily környűlmények közt küzdött a mi Ka-
zinczynk is; nem haszon nélkül a nemzetre, nem nyom nélkül a jövő korra néz-
ve; de fájdalmul önmagának. Mert koszorúi nem enyhíték, hanem égették hom-
lokát; a neve híres voltát élte nyugalmával fizeté” (Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc fe-
lett. 1832. szeptember 8.). A költőnek a magányt is vállalnia kell, amennyiben a 
sorsa úgy hozza, környezetével is szembe kell szállnia. Ennek Kölcsey gyakorlati 
példáját adta: mikor megyéje utasításaival nem értett egyet, 1834-ben követi tiszt-
ségéről lemondott. Politikusként küzdött Erdély és a Részek újraegyesítéséért. A 
Habsburgok ugyanis Erdélyt az 1867-es kiegyezésig megosztó politikájuk értel-
mében külön igazgatták. Erdélyről Országgyűlési napló című följegyzéseiben is ol-
vashatunk: „A pohárnoknál ebédeltem, s estve gróf Teleki Domokos vala nálam: 
s mind kettőtől vett hírek után az Erdélybe küldött királyi biztosságról többé ké-
telkedni nem lehet. Megvallom uraim, szívem alatt minden csepp vér forrásnak 
indúlt. Erdély, az én szép Erdélyem! És nem elég vala-e, hogy csaknem két szá-
zadig vad kezek dúltak keblében? nem elég vala-e, hogy a béke napjaiban a szé-
kelyfiaknak Madéfalván vérfürdő készítteték? — Nem elég-e — — — de mi 
szükség az emlékezet viperáit felbújtanunk? Az ég terjessze ki feletted védő kar-
jait, szép haza!” (1833. április 15.) A védő karjait kifejezés a Himnusz szóhasznála-
ta.  

A költemény első sorának megállék igéje összecseng Petőfi: A Tisza című vers-
ének második sorával: „Megállék a kanyargó Tiszánál.” Mivel Petőfi verse szat-
márcsekei látogatásához kapcsolódik, nem lehetetlen, hogy visszautalást tartal-
maz Kölcsey költeményére.  
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Intés 
 

Zeng hazát és zeng szerelmet, 
Magyar hű nép, a lant; 
O ne bánd, ha lágy hangjától 
Szived meg megdobbant! 
És ne bánd, ha lágy hangjától 
Szívedre bánat gyűl; 
Mélyen az tekint magába, 
Ki bús érzésben űl. 

Jer, borulj el csendes órán, 
Multrol jövőig hass; 
Vágyva pillants föl, magasra: 
Mint naphoz küszdő sas. 
Vágyva pillants föl, magasra, 
Im itt, ami fenntart: 
Könny a szemben, láng a mellyben, 
S a kézben ősi kard! 

 

[Cseke, 1833. okt. 7.] 
 

Közvetlenül az 1832-es Versek című kötet lezárása előtt készült, egyike a rövid idő 
alatt született verseinek. Kötetzáró vers, ami azt mutatja, hogy Kölcsey különösen 
fontosnak tartotta. A kritikai kiadás szerint a 10, 15, 16. sor a Huszttal rokonítja. 

A költemény két nyolcsoros strófából áll. A rímrendszer négysoronként vál-
tozó félrím. A rímelő második sorok jambikusak, az első sorok trocheusi üteme-
zésűek. Gáldi László szerint a trocheus értelmezhető a csöndes szemlélődés rit-
musaként, melyből „kitör s jövőbe hat a tettvágy szökkenő jambusa” (i. m. 114. 
l.). Hozzátehetjük, a jambus szökkenését a rímelés is erősíti. A szerkezeti felépí-
tést feszessé teszi, hogy mindkét versszakban ismétlődik a 3. és 5. sor.  

 
Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
küszdő: helyesírási alakváltozat. 
mellyben: mellben; nyelvjárási alakváltozat. 

 

 

Jog 
 

Az igazságosság és méltányosság kérdése Kölcsey prózai műveinek, a nép és 
az ország politikai helyzetét feltáró írásainak, országgyűlési beszédeinek visszaté-
rő témája. Ezek a fogalmak költészetének témái is, értelmezésük életművének 
egészében árnyalja a Himnusz bűneink miatt összefoglaló kifejezés jelentését, hi-
szen a széthúzás, az önzés a társadalmi életnek is problémája volt. Kölcsey gon-
dolkodásának központi eleme a szabadság, melynek allegorikus alakjához külön 
ódát írt. A prédikátori mellett a jogi érvelés a Himnusznak is formai eleme.  
 

Zsarnok 
 

Virtus, s igazság zengtek nyelveden, 
De gyűlölte mindkettőt szived; 

Csak leple volt hatalmad bűneidnek, 
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S szádban a törvény átok leve. 
Ezüstkehelyt ürített a gonosz asztalodnál, 

Kivűl az ajtón sírt az üldözött. 
Még egy falatja volt az éhező szegénynek, 

S elrablottad azt; 
Avult fedél óvá még a szelektől, 

Hideg vérrel hajtád ki onnan is. 
Hajh bujdosott az ősi lakhelyéről, 

Sápadt neje 
Keblében vitte kisdedét, s panaszát 

Poroszlód korbáccsal ölte el! 
S terád bízatott e ezreknek boldogsága, 

Hogy árulhasd pénzért véreket? 
S neked ad majd márványt s nagy nevet a hízelkedés 

O Rabló, sírodon? 
 
[Cseke, 1823. ápr.] 

 
A fenti költemény kétsoros, párhuzamban vagy ellentétben álló egységekre ta-

golható, a változó szótagszámú sorok emelkedő indulattal közelednek a csattanó 
felé — mintha egy rímtelen drámai dikciót olvasnánk.  

Szabó G. Zoltán utal arra, hogy a szerkesztők sokszor önkényesen tettek címet Köl-
csey versei elé. A fönti vers első sorai inkább az igazság szolgáltatójára, a jog érvényesítő-
jére utalnak. Szabó G. Zoltán szerint a költeménynek személyes motivációja van, párda-
rabja az Igazság című versnek. Kölcsey az érvelés eszköztárából a jogiakat veszi elő: az 
igazság, törvény, elrablottad, panaszát kifejezéseket jogi terminusoknak is tekinthetjük. A köl-
temény három hónappal keletkezett a Himnusz után. Egyes kifejezések azonosak: üldö-
zött, bujdosott — bújt. A stílus jelzi, hogy a Himnusz harmóniája mögött milyen indulatok 
feszülhettek. Mintha a későbbi országgyűlési képviselő szólna, aki szenvedélyes szavak-
kal küzd az igazságért, a haladó intézkedésekért, a jobbágyfelszabadításért. Képviselői 
pályája lezárása után a bebörtönzött Kossuth védelmében szerkesztett tiltakozó feliratot, 
közreműködött a perbe fogott Wesselényi védelmében. (Kölcsey 1830–32 között volt 
képviselő.) A szatmári adózó nép állapotáról 1830-ban rokona, Kende Zsigmond al-
jegyző számára jelentést állított össze: „Ott, hol a legszükségesebb hibázik, könnyű által-
látni, hogy a boldogúlásnak útai már előre ketté vágattak. Az adózó háznép, mely magá-
nak elég kenyeret nem termeszthet, szerencsés, ha mindennapi élelmét s ruházatát kese-
rű munkával megszerezhetvén, még annyira mehet, hogy adója terhétől megmeneked-
hessék!” A költő részletesen ismertette a szegény nép életkörülményeit, gazdasági hely-
zetét. Történelemfilozófiája, metaforái a nép viszonyainak ismeretén alapultak. A jelen-
tés visszafogott, puritán stílusa a tények ismertetését tekinti céljának, nem a csillogást. 
Tükrözi Kölcsey sokoldalúságát is, aki változatosan, a célnak megfelelően volt képes al-
kalmazni a stilisztikai eszközöket. „Ritkán emlegetik, pedig egyik legmegrázóbb hatású 
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verse ez. A szabadság-zsarnokság lírai eszmekörében is Petőfi elődje ő” — írja Horváth 
János (i. m. 867 l.). 
 

Igazság 
   

Vak vagy-e te szent Igazság? 
Néked látni kellene; 
Látni, mint hevűl a gazság 
Jámborságnak ellene. 
„Nem valék vak hív Igazság, 
Láttam mit mivelt a gazság 
Lest intézvén s szopván vért, 
S adtam neki méltó bért. 
 
   Ajkát méreg haboztatta, 
És dühödve vívt velem, 
S eltiporván megszaggatta 
Vérrel ázó kebelem. 
S hogy ne látnék vak szüvébe, 
Fátyolt vont szemem fölébe; 
S nem rettegvén már tanút 
Nyílt bűnének tágas út.” 
 
   Szépre, rútra hát így gondot  
Nem tarthatnak szemeid, 
Szent Igazság és e fontot  
Mégis hordják kezeid! 
„Szépre, rútra nincsen gondom, 
S nem magamnak függ így fontom, 
Mely kezembe semmi bért 
Százak óta már nem mért. 
 
   Tartom azt újam hegyéből 
Elmeredve: mint csontváz; 
S a gonosz rablott kincséből 
Serpenyőmbe terhet ráz.  
A teher sújt bús erőben, 
S a lebillent serpenyőben, 
— Borzadjon bár föld és ég — 
Néki száll a nyereség. 

   Hát befátylozott szemével, 
Kinn e pompás kapunál, 
S rosszra fordúlt mértékével 
Istenséged őrt mért áll? 
„Ah, benn ültem hajdanában, 
Szózatom zengő hangjában, 
Fennálló székem körűl 
Megcsendült sok gyáva fül! 
    
   S már itt állok elnémítva,  
Bús orcámon zápor s szél; 
S a gonosz nem háborítva 
Benn veszélyes kénynek él.  
Zúg csapása villámának, 
S romján más boldogságának, 
Melyet rogyni vígan lát, 
Alkot márványpalotát. 
 
   Szent Igazság, és honodnak 
Hol vagynak határai? 
Szenvedsz, s vissza nem ragadnak 
Hű szerelmed szárnyai? 
Jámbor, fenn hazám az égben, 
Mondhatatlan messzeségben, 
A csillagpályák között, 
S már valóm felköltözött. 
 
   Ám tekintsd e hidegséget 
Arcom holt vonásain; 
És tapintsd e keménységet 
Testem márvány tagjain: 
S ím befátylozott szemével 
Roszra fordúlt mértékével, 
S kinn e pompás kapunál — 
Lelketlen kép ami áll! 

 
[Cseke, 1824. febr.] 
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A Himnusz a magyarság legnagyobb bűnének a széthúzást, tekinti; a közélet 
iránt érdeklődő, abban aktív szerepet vállaló Kölcsey költői műveiben kitér a tár-
sadalom egyéb bűneire, a zsarnokságra, a társadalmi igazságtalanságokra. Fönti 
versében az ítélkezés gyakorlatát ábrázolja a Vanitatum Vanitashoz hasonló 
szarkasztikus szemléletmóddal. Jogi képzettsége alapján pontosan látta a visszás-
ságokat; a történész után most a jogász szólal meg, fejezi ki gondolatait párbe-
szédes formában. Szabó G. Zoltán utal arra, hogy Kölcseynek sok pere volt, 
személyesen is átélte az igazságszolgáltatás működését. Ezúttal a megszemélyesí-
tett Igazsággal folytat párbeszédet. A forma a vers egészében kibontakozó alle-
gória, a barokk költészet kedvelt megoldása. Alkalmazása mégis egyedi: a Köl-
csey által kidolgozott párbeszéd-forma variációja. Történelmi, filozófiai, morális 
gondolatait, eszméit dinamizálja, ugyanakkor egy-egy témát többféle aspektusból 
közelít. Módja nyílik így a gondolatok ütköztetésére, hiszen azokat egy-egy valós 
vagy képzelt személy testesíti meg.  

A kritikai kiadás megjegyzi, hogy a vers előzménye Csokonai Az igazság dia-
dalma című, 1799-ben keletkezett költeménye, mely szerint „Birodalmát a bűn 
bűntetlen tartotta, / Az égre pökdösvén neved káromolta.” 

Iustitia, Justitia (latin) az igazság istennője. Szobrát hagyományosan bekötött 
szemmel, kezében mérleggel ábrázolják. Ez annak a kifejezője, hogy az igazság 
nem személyválogató, számára mindenki egyenlő. Kölcsey ezt a szimbolikát el-
lentétes értelműre fordítja: a versben a bekötött szem azt jelenti, hogy az Igazság 
nem látja a valóságot, mivel szemét a gazság bekötötte.  

„Szépnek s rútnak húnyj szemet” — hangzik a Vanitatum Vanitas konklúziója. 
A filozófus talán megengedheti magának ezt a magatartást, de mi történik, ha az 
Igazság is behunyja a szemét? Kölcsey, a következetes gondolkodó, ezt a kérdést 
is fölteszi. A költemény nem fogalmaz meg felszólítást, de a zárókép, a pompás 
kapu, melyről a bíróságra asszociálunk (a szinekdoché alakzata) és a lelketlen 
szobor ellentéte a tett, a cselekvés után kiált — ennek szükségességét, céljait 
Kölcsey tanulmányaiban, levelezésében és országgyűlési felszólalásaiban fogal-
mazza meg.  

Először az Aurora 1832. számában jelent meg, Az igazsághoz címmel. A nyolc 
versszakból álló költemény formája azonos az egy évvel korábban keletkezett 
Vanitatum Vanitas című vers formájával, az ún. kis Himfy-szak. A trochaikus, 
ereszkedő ütemezésű nyolcsoros strófák első négy sora keresztrímű, 8/7-es szó-
tagszámú periódusokból áll. A következő páros rímű két-két sor nyolc és hétszó-
tagú. A rövidebb zárósorok szentenciaszerű, összegző megfogalmazásokra adnak 
módot, éppúgy, mint a Vanitatum Vanitasban. A költemény jellemző stilisztikai 
alakzata az ismétlés, az Igazság válaszaiban részlegesen ismétli a kérdéseket. 

Az 1. versszak szerkezete az igazság-gazság szójátékon alapul. Az 1. sor in 
medias res vág a dolgok közepébe: a kérdés költői, hiszen az egész vers arról 
szól, hogy az igazság vak, a vers első sora így dinamikusan megfogalmazott 
konklúzió, a tartalom összefoglalása, a nyolc versszak ennek retorikus-drámai ki-
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bontása. Az Igazságot nem is azért nevezi vaknak, mert be van kötve a szeme, 
hanem a világban uralkodó igazságtalanság miatt. A 2-4. sor az igazság-gazság 
rímeltetése; a szarkasztikus szójáték azt is kifejezi, hogy az igazság magában rejti 
a gazságot is. A 2-4. sor keresztríme az 5-6. sorban párosként ismétlődik, hang-
súlyozva és fokozva a szójátékba rejtett igazságot. A teljes rímek szintén a szen-
tenciaszerű megfogalmazások formai eszközei. 

A 2. versszakban az igazság történetbe oldva mondja el, hogyan kötötte be a 
gazság a szemét. A drámai megjelenítés a hangsúlyozás, fokozás eszköze. 

A 3. versszak  1. sora szövegszerűen is visszautal a Vanitatum Vanitas konklú-
ziójára: Szépre, rútra így hát gondot / Nem tarthatnak szemeid — Szépnek s rútnak húnyj 
szemet. Az 5. sor élén az igazság válaszában megismétli a kifejezést, a szentencia-
jelleget az f alliterációja erősíti. A százak az évszázadokat jelenti (régies jelentés), 
az igazság régen elvesztette erejét.  

A 4. versszakban a pompás kapu — az igazság befátylozott szeme dinamikus ellen-
tét a világ csillogása mögött rejtőző igazságtalanságot, méltánytalanságot érzékel-
teti. A 2. sor látomásos erejű kép: a szobor mozdulatlansága a halott csontvázat 
idézi — maga az igazság halott. A 4-5. sor terhet — teher kifejezése reduplikáció, 
mely összeköti az egymással nem rímelő sorokat. A 7. sor közbevetés, a hangsú-
lyozás eszköze. A néki száll a nyereség kifejezés egy gazdasági könyvben is szere-
pelhetne: valóban, Kölcsey reális felméréseket végzett Szatmár vidékének gazda-
sági helyzetéről, országgyűlési felszólalásai szigorú tényeken alapultak.  

Az 5. versszak első négy sora újabb kérdés, mely az Igazság ellentmondásos 
helyzetét világítja meg — tulajdonképpen dinamikus ténymegállapítás, ismét a 
szarkazmus kifejeződése. Az igazság válaszában hajdani hatalmát fogalmazza 
meg; a gyáva fül kifejezés szinekdoché.  

A 6. versszak záróképében az elvont kifejezés konkretizálódik: a más boldogsá-
gának romján a gonosz márványpalotát alkot. 

A 7. versszak jellemző stíluseszköze az alliteráció: a h alliterációja öt soron is 
végigvonul. A 6. sor összesen két szóból áll, melyeket az m alliterációja hangsú-
lyoz. Az igazság hazája az égben van, tehát nem a földön: elérhetetlen eszmén--
nyé vált. Allegória és realitás: e két stilisztikai eszköz ötvöződik Kölcsey versé-
ben.  E versszakban jelenik meg a honodnak és az Igazság ismétlésében a hazám 
kifejezés, melyeknek az igazság valódi otthonának leírásában van csak helye. Ke-
serű megállapítás, hogy az igazság csak az ideálvilágban tud megjelenni. 

A 8. versszak összegzés. Az igazság halott: ezt az 1-2. sor h alliterációja hang-
súlyozza. A márványszobor keménysége ismét a metaforikus kifejezés eszköze, a 
költői logika megvalósulása, ahogyan a bekötött szem is logikai kifejtést nyert. A 
4-6. sor az 5. versszak 1-3. sorának élén álló kifejezések variációs ismétlése: a re-
torikai alakzat hasonlít az 1. versszak megoldásához, melyben az 1. és 3., vala-
mint a 4-5. sor tartalmazott hasonló ismétlést. A zárósor ellentéte az 5. versszak 
4. sorának: a rím azonos, az istenséged — lelketlen kép azonban ellentétes, melyet az 
ami vonatkozó névmás hangsúlyoz.  
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Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
szüvébe: szívébe; történeti alakváltozat.  
fontot: font — régi súlymérték, itt: a méréshez használatos mértékegység jelentéssel. 
serpenyőmbe: a római mitológiában Iustitia, az igazság istennője gyakran mér-

leggel és karddal, többször bekötött szemmel volt ábrázolva.  
rosszra fordúlt mértékével: azaz az igazság hamisan beállított mérlegével.  
fennálló székem: magasan álló székem. 
veszélyes kénynek él: veszedelmes kéjnek, örömnek él. 
hű szerelmed: hűséges szereteted. 
lelketlen kép: azaz lélek nélküli, halott kép. 
 
Kölcsey a Himnuszban Istent imádság formájában szólítja meg. Nem képzelt, 

hanem valóságos, személyes Mindenhatóhoz szól, akit tetteivel jellemez: Isten-
nek nem adja szájába a saját szavait, nem így jeleníti meg, ez az alázat kifejezése.  
 
 

A szabadsághoz 
 

Nyisd fel ó lángzó kebeled, dicső Hölgy! 
Nyisd fel a küszdő szeretőre kebled, 
Fenröpültedből kegyesen mosolygván, 
Égi szabadság! 
 
Nékem is forrtak szemeimben égő 
Könnyek, éreztem haza szent szerelmét; 
Ints, zajos habként dagadozva várom 
Lengeni zászlód. 
 
Járom a gyáván! ki remegve futja 
Fenndicsőséged ragyogó világát, 
S megszokott rabság’ kezein tudatlan 
Csörgeti láncát. 
 
Átok a gyáván! ki nevedre borzad, 
Mert gyakor szélvész kavarog föletted, 
Mert halálhörgés diadalmi pályád 
Mennyei bére. 
 
Szállj ki felhőden, s noha szózatod mint  
Villogó szélvész dörög is körűlem, 
S zöld borostyánod noha fürteid közt 
Vérbe füredt is: 
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Kellemed látom, s dobog érte mellyem, 
Csókodat várom szerelemben égve, 
Csókodat szomjún epedő ajakkal, 
Jer, ne tagadd meg! 
 
[Cseke, 1825. dec.] 

 
Először Kisfaludy Károly Aurora című almanachjában jelent meg 1828-ban, A 

Hazához címmel. A címváltoztatás okaként a kritikai kiadás közli Kisfaludy Ká-
roly 1828. április 12-én kelt levelének részletét: „A Szabadság cím alatt küldött 
szép ódádat a censor nem engedé meg, de sok kérés után Hazámhoz felírás alatt 
megengedte. Tartalma megmaradt s ez elég.” E levélből tudjuk, hogy az eredeti 
cím Szabadság volt.   

A szabadság eszménye több költeményének, írásának is tárgya. A fönti vers-
ben megszólítja a szabadság allegorikus alakját. A nyolc szapphói strófából álló 
költemény szintén Csekén keletkezett, Kölcsey fordította is Szapphót. A metafo-
rasort a Himnuszban egyetlen kifejezésbe sűríti: ah, szabadság nem virul. Az ünnepé-
lyes, időmértékes forma illik a magasztos eszméhez; mutatja, hogy a szabadság 
gondolata mennyire foglalkoztatta a költőt. Fölfedezhetjük azt is, mi mindent 
rejtenek a Himnusz tömör, közvetlen megfogalmazásai  

A költemény stilisztikai eszközei változatosak. A címbeli elvont eszmét az el-
ső versszak első sorában egy hölgy képében jeleníti meg. A többi versszakban 
visszautal erre a metaforára, a kapcsolatot a birtokos ragozás jelzi: a Szabadság 
alakja allegóriává bontakozik. Gyakori az ismétlés: az 1. strófa 1-2 sorának élén 
az ige és a jelzős szerkezet ismétlődik.  A 3-4. strófa élén a felkiáltás és a nominá-
lis mondatszerkezet, valamint a gyáván határozó ismétlődik, a járom — átok a ma-
gánhangzók azonosságán alapuló tompa asszonánc, a jelentést hangsúlyozó bel-
ső rím. A zárószakasz 1-2. sorában a látom — várom belső rím, a grammatikai 
szerkezet is hasonló; az alakzat párhuzam. A 2-3. sor élén a csókodat tárgy ismét-
lődik. A strófák fontos szerkezeti elemei az áthajlások. Az első versszak 2-3. so-
rának állítmányai kettős kötődésűek: vonatkoznak az első sor dicső hölgyére, de 
a zárósor égi szabadság kifejezésére is, mely a cím részleges ismétlése. A 2. vers-
szak 1-2. sorában jelzős szerkezet éles áthajlása érzékelteti a sírást. A 4. versszak 
3-4. sorában birtokos szerkezet hajlik át, hangsúlyozva a szabadságért hozott ál-
dozatot.  

 
Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
Lángzó: lángggal égő, lobogó. 
küszdő: a küszködik alakban meglevő küsz- tő továbbélése; helyesírási alakvál-

tozat. 
zajos habként: áradó vízként, azaz itt: nyugtalan, erős mozgásban levő hullám-

ként.  
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gyakor szélvész: a gyakor főként erdélyi nyelvi alakváltozat.  
föletted: a költő egyéni alakváltozata. 
 
Kölcseynek Az örökös megváltás ügyében a pozsonyi országgyűlésben tartott be-

széde a realista politikust, a jogi érvelést alkalmazó szónokot mutatja be. Jellemzi 
az író sokoldalúságát is: az elvontabb, mitológiai háttérrel, metaforákkal fogal-
mazó óda képeit a realista, tényeket bemutató próza hitelesíti. „Szabad költözést 
nyert a jobbágy, való; de azért már lehet-e őtet szabadnak mondani? Ne enged-
jük magunkat e szó által: szabad, megcsalatni. Ezen epitheton itt a költözést, nem 
pedig ad jobbágyot illeti. Szabadon költözhet; de költözése által szabad nem le-
szen. Bátran állítom: a királyi válasz tartalma szerint, a jobbágy épen azon álla-
potban marad, mint József császár idején kínlódott. Eltörűltetett az örökös job-
bágyság? Miként? Az adózó elhagyhatja urát. Való; de hová mehet? Más úrhoz! 
És mi feltétel alatt? A különbség csak ez: eddig szolgált folyvást egy urat; most 
már szolgálhat egymás után többeket. De szolgálnia folyvást kell, azaz örökösen 
kell. Ő tehát, a királyi válasz állván, örökös jobbágy lenni mind eddig meg nem 
szűnt; s bizonyosan nem is szűn meg, csak akkor, midőn a tulajdon-szerezhetés 
örökös megváltásnál fogva néki megadatván, szolgaságból szabadságba saját ere-
jével felemelkedhetik.” 

A törvénynek biztosítania kell a nép számára a szabadságot. „Isten az embert 
szabadságra teremtette, de egyszersmind társaságra is; s a társaságos élet törvényt 
és igazgatást kíván és hoz magával. Szerencsés nép az, melynél a törvény és igaz-
gatás a társaságos életet úgy veszik korlátba, hogy mégis a szabadság szent kincse 
fogyhatatlanul megmaradjon, hogy szolgaság és járom az emberiséget meg ne 
alacsonyítsák, s a lélek a maga fennrepüléséből por és homály közé ne kénysze-
ríttessék.” (Követek visszaérkezésekor. Nagykároly, 1827.) 

Baróti Dezső elemzésében a következőt írja: „A szenvedély hangja csak nagy 
ritkán tör fel olyan erővel és olyan zavartalanul Kölcseynél, mint ebben a szabad-
ságot és szerelmet együtt evokáló kétdimenziós költeményben. Petőfi hazájában 
bizonyára felesleges bizonyítanunk, hogy a két nagy érzés édestestvére lehet 
egymásnak, vagy éppenséggel a lélek rokonszféráiból tör föl (Szabadság és szerelem. 
In: Remény s emlékezet. 52-59. l.). 
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