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Törvényjavaslat, 
az  egységes  magyar  nemzet  himnuszáról. 

i. §. 

Kölcsey  himnusza  (melynek  szövege  ós  dallama  leirva  ezen  törvény  kiegé
szítő  részét  képezi)  az  egységes  magyar  nemzet  himnuszává  avattatik. 

2 §• 

Ezen  törvény  1903.  évi  augusztus  hó  20ik  napján  lép  érvénybe  és  végre
hajtásával  a  kormány  bizatik  meg. 

Benyújtja: 

Hátkay  László  s.  k. 

1ső  melléklet  a  384.  számú  irományhoz. 

Indokolás. 
Minden  művelt  nemzetnek  meg  van  az  ő  dalba  foglalt  nemzeti  fohásza,  melyet 

hymnusznak  nevezünk. 
A  magyar  néplélek  Kölcsey  Ferencz  költőnknek  Erkel  Ferencz  dalköltőnk 

által  megzenésített  »hymnusz«  czimű  költeményét  avatta  fel  a  magyar  nemzet 
fohászává. 

Mi  sem  akadályozza  tehát,  hogy  a  magyar  népiéleknek  ezen  választása  tör
vényhozás  útján  is  szentesítve  legyen. 

Rátkay  László  s. k 
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2ik  melléklet  a.  384.  számú  irományhoz. 

Hymnus 
Kölcsey  Ferencztől. 

Isten  áldd  meg  a  magyart 
Jó  kedvvel,  bőséggel, 
Nyíljts  feléje  védő  kart, 
Ha  küzd  ellenséggel; 
Balsors  a  kit  régen  tép, 
Hozz  rá  vig  esztendőt! 
Megbűnhődte  már  e  nép 
A  multat  s  jövendőt. 

Őseinket  felhozád 
Kárpát  szent  bérczére, 
Általad  nyert  szép  hazát 
Bendegúznak  vére; 
S  merre  zugnak  habjai 
Tiszának,  Dunának 
Árpád  hős  magzatjai 
Felvirágozának. 

Ertünk  Kunság  mezején 
Ér t  kalászt  lengettél, 
Tokaj  szőlővesszején 
Nektár t  csepegtettél. 
Zászlónk  gyakran  plántálád 
Vad  török  sánczára, 
S  nyögte  Mátyás  bús  hadát 
Bécsnek  büszke  vára. 

Hajh,  de  bűneink  miatt 
Gyúlt  harag  kebledben, 
Elsujtád  villámidat 
Dörgő  fellegedben. 
Most  rabló  mongol  nyilát 
Zúgattad  felettünk, 
Majd  töröktől  rabigát 
Vállainkra  vettünk. 

Hányszor  zengett  ajkain 
Ozmán  vad  népének 
Vert  hadunk  csonthalmain 
Győzedelmi  ének! 
Hányszor  támadt  tenfiad, 
Szép  hazám  kebledre, 
S  lettél  magzatod  miatt 
Magzatod  hamvvedre! 

Bujt  az  üldözött,  s  felé 
Kard  nyúlt  barlangjában 
Szerte  nézett  s  nem  leié 
Honját  a  hazában. 
Bérezre  hág  és  völgybe  száll 
Bú  s  kétség  mellette; 
Vérözön  lábainál 
S  lángtenger  fölötte. 

Vár  állott;  most  kőhalom. 
Kedv  s  öröm  röpködtek, 
Halálhörgés,  siralom 
Zajlik  most  hely ettek. 
Csak  szabadság  nem  virul 
A  holtak  véréből, 
Kinzó  rabság  könyje  hull 
Árvánk  hő  szeméből. 

Szánd  meg  Isten  a  magyart 
Kit  vészek  hányának, 
Nyújts  feléje  védő  kar t 
Tengerén  kínjának. 
Balsors  a  kit  régen  tép, 
Hozz  rá  vig  esztendőt, 
Megbűnhődte  már  e  nép 
A  multat  s  jövendőt. 
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8ik  melléklet  a  384.  számú  irományhoz. 
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Hymnus. 
(Kölcsey.) 

Erkel  Ferencz. 
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