
Magyar kultúra napi rejtvény felsősöknek 

 

1. Ki és mikor írta a Himnuszt?..................................................................................................... 

2.Tedd sorba a Himnusz összekeveredett versszakainak betűjelét!  

(Külön lapon találod az összekevert verssorokat!) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Hallhatta-e Kölcsey Ferenc a Himnuszt megzenésítve?........................................................... 

    Miért?....................................................................................................................................... 

4. Hol őrzik a Himnusz kéziratát?................................................................................................. 

5. Hogy írják helyesen? Húzd alá! 

     Költsey Ferenc     Kölcsei Ferenc     Kölcsey Ferenc    Kölcsey Ferencz 

6. Mitől keretes szerkezetű vers a Himnusz? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Hogyan vesztette el a jobb szeme világát Kölcsey Ferenc? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Ha ebből a betűhalmazból kiraksz egy településnevet, megtudod, hol írta Kölcsey Ferenc a 

Himnuszt. 

MCSTAKESZÁRE………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Olvashatta Petőfi Sándor a Himnuszt abban az évben mikor Kölcsey írta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A legkíváncsibbak kérdése, plusz jutalomért: 

Hogyan rongálódott meg a Himnusz kézirata? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Mi a közös Kölcsey Ferencben és Szabó Magdában?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

név, osztály:……………………………………………………



Az összekeveredett Himnusz: 

N 

Szánd meg Isten a magyart 

Kit vészek hányának, 

Nyújts feléje védő kart 

Tengerén kínjának. 

Bal sors akit régen tép, 

Hozz rá víg esztendőt, 

Megbűnhődte már e nép 

A múltat s jövendőt! 

 

Í 

Értünk Kunság mezein 

Ért kalászt lengettél, 

Tokaj szőlővesszein 

Nektárt csepegtettél. 

Zászlónk gyakran plántálád 

Vad török sáncára, 

S nyögte Mátyás bús hadát 

Bécsnek büszke vára. 

 

Y 

Hányszor zengett ajkain 

Ozman vad népének 

Vert hadunk csonthalmain 

Győzedelmi ének! 

Hányszor támadt tenfiad 

Szép hazám, kebledre, 

S lettél magzatod miatt 

Magzatod hamvvedre! 

 

 

 

V 

Bújt az üldözött, s felé 

Kard nyúlt barlangjában, 

Szerte nézett s nem lelé 

Honját e hazában, 

Bércre hág és völgybe száll, 

Bú s kétség mellette, 

Vérözön lábainál, 

S lángtenger fölette. 

 

A 

Vár állott, most kőhalom, 

Kedv s öröm röpkedtek, 

Halálhörgés, siralom 

Zajlik már helyettek. 

S ah, szabadság nem virul 

A holtnak véréből, 

Kínzó rabság könnye hull 

Árvák hő szeméből! 

 

E 

Isten, áldd meg a magyart 

Jó kedvvel, bőséggel, 

Nyújts feléje védő kart, 

Ha küzd ellenséggel; 

Bal sors akit régen tép, 

Hozz rá víg esztendőt, 

Megbűnhődte már e nép 

A múltat s jövendőt! 



Z 

Őseinket felhozád 

Kárpát szent bércére, 

Általad nyert szép hazát 

Bendegúznak vére. 

S merre zúgnak habjai 

Tiszának, Dunának, 

Árpád hős magzatjai 

Felvirágozának. 

G 

Hajh, de bűneink miatt 

Gyúlt harag kebledben, 

S elsújtád villámidat 

Dörgő fellegedben, 

Most rabló mongol nyilát 

Zúgattad felettünk, 

Majd töröktől rabigát 

Vállainkra vettünk. 

 

Bibliográfiai segítség a magyar kultúra napi játékhoz 

 

A felsorolt könyvek az iskolai könyvtárban a megadott jelzetnél megtalálhatóak, az 

internetes források is segítenek, ha elakadsz, gyere, segítek! 

 

Magyar Larousse Enciklopédia (kézikönyvtár) 

Magyar Értelmező Kéziszótár (kézikönyvtár) 

Magyar Nagylexikon (kézikönyvtár) 

Akadémiai Kislexikon (kézikönyvtár) 

Nagy Képes Millenniumi Arcképcsarnok (kézikönyvtár) 

A magyarok krónikája (kézikönyvtár) 

Új Magyar Irodalmi Lexikon (kézikönyvtár) 

Benedek Elek: Nagy magyarok élete (920, B48) 

Ki kicsoda a történelemben? (930, W66) 

Benedek Elek: A magyar történelem nagyjai (943.9, B48) 

Irodalmi Kislexikon (894, I71) 

Ki kicsoda a magyar irodalomban? (894(, K45) 

Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka (840, H49) 

https://mult-kor.hu/tbb-mint-szaz-ev-utan-kerult-csak-elo-a-himnusz-kezirata-20200122 

https://szabomagda.drk.hu/emlekhaz/eletrajz 
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