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Függelék: 

 
Erkel Ferenc: Himnusz - Hungarian National Anthem – YouTube (2:16) 

 Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz e.a.: Szabó Balázs (orgona) és a Zeneakadémia Alma 

Mater kórusa Zeneakadémia - Orgonaavató 2018. október 22. 

 

Erkel Ferenc - Himnusz (1844) – YouTube (1:07) 

Erkel Ferenc - Himnusz (1844) Magyar Állami Hangversenyzenekar 

  

A himnusz megjelenés: 

 A jelenlegi magyar útlevelekben kétféleképpen is megjelenik a himnusz: a 

műanyag adatlapon dombornyomással látható a kézirat szövegének részlete, 

az útlevél lapjain pedig UV-fény alatt látszanak a zenemű kottái. 

 Magyarország Olimpiai és Sport Himnusza: A Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság előírásaival összhangban a Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére 

a MÁV Szimfonikus Zenekara az eredeti mű alapján elkészítette 
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Magyarország Himnuszának közösségi éneklésre is alkalmas, B-dúr 

hangnemű, 90 másodperces zenekari változatát. 

                             A Magyar Himnusz szobra Budakeszin 

2006. május 7-én avatták fel Budakeszin a Himnusz szobrát. V. Majzik 

Mária kilenc méter hosszú, négy és fél méter magas alkotása egy kör sugarai 

mentén jeleníti meg a vers sorait, melynek közepén egy kétméteres, bronzból 

készült Isten-alak látható, a ”Himnusz” szó pedig rovásírással is olvasható. A 

szobor hét ívből álló szerkezetében hétszer három bronzharang szólaltatja 

meg az ünnepeken Erkel Ferenc művét. 

 

 
Budakeszin álló emlékmű - A Himnusz szobra elölről 
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A Himnusz-szobor közeli képe 

 


