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Majd ha virágaitok kifakadnak az illatos erdőn,
S gyenge jaczintot, fris violát koszorúba kötöztök 
A zöld gallyak közt, hol előbb mulatozva bolyongtam, 
Hagyjatok egy fürtöt számomra is. Ez legyen, és a 
Mit jó szívetek érz, emlékűi adva nevemnek.

Vörösmarty M.



I.

Induló.

Isten adj hazánk felett 
Nyájas tiszta szép eget!

Partjain Tiszánk1 s Dunánknak
r

Áldva szálljon felleged!
Mézet önts Tokaj borába, 
Búzát honunk ugarába, 

Mely tört annyi vészen át, 
Boldogítsd e szép hazát!

Régi szép 
Nyelve ős,
Báj s erős,

Zengje által e hazát!

S béke napján szilárduljon,
Küldjön vészben bajnokot.

Vérével a csatán,
. A királyért és honért 

Vérét is áldozván,
Nyerjen győzelmi babért!
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Kölcsey-Hymnus,

Isten! áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel; 

Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel; 

Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt; 

Megbíinhődte már e nép 
A multat s jövendőt.

II.

Őseinket fölhozád
Kárpát szent bérczére, 

Általad nyert szép hazát 
Bendeguznak vére;

S merre zugnak habjai 
Tiszának, Dunának, 

Árpád hős magzatjai 
Felvirágozának.

Szánd meg Isten a magyart, 
Kit vészek hányának;



Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kinjának;

Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,

Megbiinhődte már e nép 
A múltat s jövendőt!

m .

Szózat.

(Vörösmarty tói.)

Hazádnak rendületlenül
Légy hive, oh magyar!

Bölcsőd az s majdan sírod is , 
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely;

r
Áldjon vagy verjen sors keze: 

Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor 
Apáid vére folyt;
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Ez, melyhez minden szent nevet 
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős 
Árpádnak hadai;

Itt törtek össze rabigát 
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák 
Véres zászlóidat,

S elindítanak legjobbjaink 
A hosszú harcz alatt.

És annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után; 

Megfogyva bár de törve nem 
Él nemzet e hazán.

I V .

Honfidal.

(Petőfitől.)

Tied vagyok, tied hazám 
E szív e lélek!
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Kit szeretnék, ha tégedet 
Nem szeretnélek? 

Szentegyház keblem belseje, 
Oltára képed

Te állj, s ha kell a templomot 
Eldöntőm érted.

S az összeroskadó kebel 
Végső imája:

Áldás a honra, Istenem,
r f  '

Aldasa rája!
De én nem mondom senkinek, 

Ki nem kiáltom; 
Legkedvesebbem, hogy te -vagy 

A nagy világon.

Titkon kisérem lépteid’,
S mindegyre híven;

Nem, mint az árny az utazót 
Csak jó időben;

De mint az árnyék nő, midőn 
Az est közelget,

Nő búm, ha sötétedni kezd, 
Hazám fölötted!
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Induló.

Hazáin! gyászemlékkel
Telve lelkem fölsohajt; 

Neked szebb jövendőt,
Szebb virágzó kort óhajt.

V.

Harczolál s megbukál
Álnok cselszövő miatt; 

Győzelem vagy halál,
Melyért onta vért fiad.

Imádott Istenem,
Hallgasd meg nemzetem’!

A magyar végső szava:
Légyen áldott e haza.

** *

Szóljatok csak ti bús sirok ormai, hány 
kebel hervada bennetek el? 

Szivetek, lelketek gyászemlékkel röpene fel.

*



Most ború ül e hazán,
Szót van szórva hajnalán, 

Majd borúra derű száll, 
Szivünk viszhangra talál.

V I .

Adjon Isten___

Adjon Isten, a magyarnak 
Jó napot;

Akit, a sors oly sokáig 
Vert csapott;

Adjon Isten, a magyarnak 
Ami kell;

Ami jót csak birni óhajt 
A kebel.

Adjon Isten, a magyarnak 
Szép jövőt,

Hősi sugár termetéhöz 
Ép erőt;

A magyar szó, s a magyarnak 
Jó neve,

Szerte széles e világot 
Zengje b e ! — —
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Kazinczy-Hymnus.
(Tompa Mihálytól.)

Szép nap virradt fel Széphalomra, 
A honra szép, nagy nap virradt, 
lendüljön a Sátorhegy orma , 
Völgy és lapály víg zaj miatt!
Az őszi lomb sárgán omol b á r: 
Mulasson itt élet, mosoly!
Rózsát hozzon a vad folyondár, 
Mely e mohos sírkőre foly!

VII.

Oh szent! melyért küszködve éltél, 
— Sorsán kiontva lelkedet, —
Ez ünneplés örömtüzénél;
Lásd nemzeted’, halld nyelvedet!!
Mi üdvadóbb: az égi*pálma,
Mely ott borítja Lürteid ?
Vagy ez a nép, mely itten áll ma? 
Vagy ez a hang, mely istenít?

Igaz valál, — emléked áldott! 
Haló-földed szent, éltedért;
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Szült sok jelest, nem szülte párod 
Egy század, míg végére ért;
Mit mondjunk: jőve hűlt porodhoz ? 
Áldás és fény nagy neveden!
S amely nyelvén s lelkében hordoz, — 
Áldás és fény a nemzeten.

V I I I .

Bucsu-dal.

(B. Eötvös Jóséitól.)

Isten veled, hazám, bátrak hazája,
Isten veled, te völgy, ti zöld hegyek! 
Gyermekreményim s bánátim tanyája,
Isten veled, én messze elmegyek.
Ha visszatérek, boldogulva, hon,
Hadd lássam népemet virányidon.

Nem, mint Helvetia hó-takart tetői,
Nem nyúlnak oly magasra bérczeid,
S tán szebbek a Provence dal-telt mezői 
Mint dús kalászt hullámzó téreid :
Virág mit ér, mit ér a bérez nekem?
Hazát kíván hazáért ver szivem.

Az ég egy kincset ad minden országnak, 
S a nemzet híven őrzi birtokát;
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Császárról szól a franczia fiának, 
Büszkén mutatja Róma ős falát 
Hellasznak kincse egy elomló rom: 
Tied, hazám, egy szentelt fájdalom.

I X .

Májusi kördal.

(Nyulassy A.-tól.)

Körbe, körbe ifjú társak, 
Dalra, dalra sorsfelek! 

Dalt az év virány szakának 
Lelkesedve zengjetek.

Félre a bús aggalommal,
A tanoncz ma nem busul; 

De viszonti hangulattal
Keble lángörömre gyűl.

Szép a tanuló világa 
Bájkorány az élete-,

0  a kor nyíló virága,
Rózsaillat érzete.

Dolgait ha végrehajtja,
Oly szabad miként madár,



Mely a lég- űrét hasítja,
Zengve ágról ágra száll.

X.

Szülőföldem szép határa . . .

(Kisfaludy Károlytól.)

Szülőföldem szép határa! 
Meglátlak-e valahára!
Ahol állok, ahol megyek, 
Mindenütt csak feléd nézek.

Ha madár jön tőle kérdem: 
Virulsz-e még szülőföldem? 
Azt kérdezem a felhőktől, 
Azt a suttogó szellőktől.

De azok nem vigasztalnak:
Bús szivemmel árván hagynak' 
Árván élek bús szivemmel, 
Mint a fű, mely a sziklán kel.

ia



Kisded hajlék, hol születtem, 
Hej tőled de távol estem! 
Távol estem mint a levél, 
Melyet elkap a forgószél.

X I .

Huszár vagyok . . . .

Huszár vagyok , kedves hazám 
Az is maradok.

Kökény színű dolmányomon 
Sárga gomb ragyog ; 

Uczű ! peng a sarkantyúm, 
Csekély gondom semmi búm, 

Csak úgy vigadok!

Kard csillog az oldalamon, 
Tajték a pipám;

Vörös csákó süvegemen 
Leng a bokrétám; 

Mindamellett csak az kár, 
Hogy tán nem is látlak már 

Kedves ős hazám!
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Selyem szőrű pej paripám 
Száz aranyat é r ,

Horkol, tombol, töszkölődik 
Bőrébe nem fér;

Még egyszer és utolszor 
Megugratom hajnalkor 

Széles kedvemér’ !

X I I .

Nézz körü l____

Nézz körül a meddig szemsugár 
Tévedezve megpihen;

Látod a nagy Istenségnek! 
Bámulatos szép müvének 

Áldásos emlékeit.

X I I I .

Szerencse fel, szerencse le!
A bányarém már nincs jelen 

A bányarém.
Munkára fel, munkára le!
A bányarém már nincs jelen 

A bányarém.
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Induló.

Járjatok be minden, minden földet, 
Melyet Isten, melyet megteremtett;
S nem akadtok bizony — bizonyára 
A magyar nemzetnek a párjára.

* - ”  *

Rajta, Rajta,
Ha a föld, a föld Isten kalapja 
Úgy hazánk, hazánk bokréta rajta 
Oly szép ország,
Oly szép virító;
Szemet lelket andalító,
Oly szép virító,
Oly lelket andalító.

XIV.


