Ha aa király honnak atyja,
A’ szomorú vígságot;
E nyhelyt, — szenvedő bánatja;
Szerencsétlen, nyugpontot
Talál a’ király' keblében,
Mert ez önnit szereti^
íg y a' király hű népében
B izh at, — bár vész fenyíti. —

N e m kölcsönözi már a’ bús Mohácstéren elhullott Magyaroknak vérükbiil éltető nedvét a’ rideg zanót, — nem fedi veres bibor gya
nánt a’ gyásztért, a’ magyartemetőt Árpád hú unokáinak v ére, —
az árva C sele, nem kínálja hős vértül párolgó zavart italát e’ sírtér
tekintőnek, — a’ fáradt sóhaj végkép elröppent; — a’ béke lenge
ölében nyugszik Rákos-is, a’ tárogatók mitsem zavarják anyaváro
sunkban a’ népnek, ’s hősöknek almukat, — a’ tarnak Hunnia ellen
markolt aczélját rozsda eniészti ; — nem létez robaj, nem üvöltő
nek hullámok Szigethnek bástyáin, azonban kopár diiledékin a’ hú
szív elnémul, dagad a’ k eb el, ’s a’ honfi ezeknek em lékére, könyözönbe merül ; a’ nagy Zrínyi daliáival előtűnik, kiknek m é ly , ’s
örök álmukat a’ hálás, de szomorú emlék zavarja. — Frigyre lépett
Zrínyi ivadéka a’ halhatatlan emlékú hősi kifolyt, véréért a’ félhol
dé osmánnal, — a’ vész’ ára, a’ mind a’ két részi b ék e, az ál
dott csend. Napoleoni ádáz vész sem rémíti édes honunkat, — Sz.
Hona kies keblébe fogadta, kinek vágyát több országoknak bírása,
ki nem elégíthette. Hála tehát a’ Magyarok Urának, ki a’ béke jó
tévő angyalát állandóéi édes hazánk’ keblébe helyzé ! ezerszer hála,
hogy a’ Magyar honjáért é g , királyát szereti, a’ közjóra törekszik,
’s a’ csendnemtőt ápolja szivében !
És kinek tulajdoníthatjuk ez arany békeidőt ? kinek köszön
hetjük létét? — Nemde egy olly férfiúnak, kinek nagy lelke egye
dül hú alattvalóinak boldogságát szomjuhozza, — ki fegyver közt
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n agy, békeidőben legnagyobb kíván lenni ; — ki minden cselekede
tének czéljává az erényt tíízte ki , szívének éltetője a’ haza’ szent
tüze; szóval: fejed elem , — a’ haza atyja. — Igen is az erén y, az
istenektííl kölcsönözött mennyei malaszt olly hatású k in cs, mellynek
erejénél fogva az igazat véd en i, a’ száműzött békét visszavarázsol
n i, a’ létezőt pedig állandóvá tenni képes a’fejedelem , ’sm elly min
den alakban lappangó gonoszt tekervényes ösvényein, bátor a’
rom lattság,m elly vastag ködével burkolja m agát, ezt arany sugárival
szám űzvén, — megtéríti. Úgy teremtóje tehát boldogság, léteinek
az erényes fejedelem , mint a’ jótéyo nap sugárinak, mert vala
mint ezt a’ barna felhőknek tornyosulta képtelen homályosítni: úgy
dagadozó vihar amannak lé titel nem rabolhatja, sót maga v e sz , mi
vel a’ másoknak boldogítása, az erényes fejedelemnek fó vonatja,
egész dicsőséget sugároz cselekedetében, m ellynek az alalakban lappangó-is, kénytelen tenni hódolatot.
Innét van , hogy munka fáradság az illy férfinak, bár m elly
nagy lé g y en , édes áldozat, mivel erényes cselekedete a’ honnak
szeretetén, és a’ közjónak előmozdításán alapúi. Tehát : k épzetei,
é r z é k e , — innét tisztje, öröm e, ’s így egész valója a’ botinak, ’s
népnek valódi boldogsága, — híres egy választott tárgya szívének;
— értelmes érték e, ’s tudománya a’ haza’ oltárára van szánva,
— szentelve élete. A’ ki eképen kíván uralkodni, alattvalóinak sze
rencséjük virágzásában óhajtja a’ zűres időnek sírját felleln i, merész
vagyok állítani, hogy a’ feledékenységen daczol, koporsójából dicső
re em elkedik, a’ j ó , ’s nemes S zívek , úgy az utókor érdeméért
áldják. Korántsem óhajtja ugyan tetteit a’ hím ek sebes szárnyaira
h elyzen i, de nagy lelke tettlegesen tudatja ki légyen ; ’s mivel enyhórán-is az édes honnak java volt képzetinek tárgy a, hű alattvalói-
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Hak édes örök tisztelete kivívta a’ mulékonyság országából. — Ezen
atyai törekedésért, bár nem k ev és, ’s különbféle nevezetekkel élt
a’ nép: olly é d e s , ’s fenségessel mégsem üdvözlé, mint midőn haza
atyjának szólítá fejedelm ét, melly mindenikkel m egvívhat, mivel
éd es, ékes méltósággal teljes k egygyei, jóvolttal bővelkedő. Ollyan
jeles nevezet e z , mint a’ nap az égi testek k ö z t, mert valamint
nap által a’ kisebb égi testeknek fényök kimerítetik ; ú g y , ki ha
za atyjának nevezi a’ K irályt, — nép gyönyörének, jónak, jám
bornak , nagy fejedelemnek nevezi egyszersm ind, és ez édes ne
vezet meg-fontolása, rugója a’ nemes tetteknek, hogy minden
pór, ’s emelkedtebb, az illyetén fejedelmeknek példájából az erény’
halhatatlan lakába emelkedni kívánjon.
Már, ha az illy nagy fogalmaknak a’ h it, rem ény, ’s szeretet
alapköve, mellyhez a’ hón’ atyja, minden elveit csatolja, rajta talá
ló állandó maradást; a’ nemzeteknek is fő é k e , nyugalma, boldog
sága erős lábon á ll, mivel : alatt valóinak szerencséjüket önnével egy
mértékben óhajtva szíve. De csak igy egyedül tartathatik - is fenn a’
haza java, külső, belső bátorsága, állandó nyugalma.------Kedves honom, drága Hunnia ! boldog vagy, mert kies té
red’ hit őrje a’ békenem tő, dicsőségesen uralkodó V. FERDINAND U N K , a’ mi kegyes Atyánk, ’s erényekkel tündöklő Királyunk,
kinek fölséges, ’s mindenkire örömet árasztó születése napját fiúi
hódolattal e’ tiszteletes, ’s választott gyülekezet, Musáknak szen
telt e’ falai közt, ünnepélyes m ezben, örömzaj k özt, legforróbb szív
ből ülni sietett, bizonyítván: hogy Fölséges Fölkentünkben nem csak
jó K irályt, hanem erényekkel tündöklő kegyes Uralkodót-is; nem
csak a’ hon’ javát égő szívvel jeles férfiút; hanem egy bölcs, és gon-
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gos koronás Fejedelm et; — nem csak szépet * jó t, és hasznosítni
törekvő nagy lelket; de a’ hon’ valódi igaz Gyámolát-is tisztelheti.
— ■U gyan-is:
.
X

Nagylelkűségének szüleménye a’ háladatos szívnek minden
múlandóságon daczoló márványán arany betűkkel olvasható lészen ,
m ellyel még boldogemlékű Felséges Atyjának Iéteztekor, koronáztatása alkalmával, a’ Magyarnak nevében ajánlott ’s kegyesen elválalt
ötven ezer darab aranynak felét ugyan a’ nap’ hevét, ’s terhét hor
dozó szegényebb sorsú pórnépnek atyailag áltengedni m éltóztatott,
bizonyító : mennyire szívén feküdjék alattvalóinak boldogsága, —
mennyire kívánja a’ terhet tehetségének malasztjával könnyíteni, —
mennyire szomjúhozza kódoltainak fáradt k eb leik et-is kegyének balsamjával táplálni ; — a’ másik felét p ed ig, hogy a’ szittya ivadékok
nemesi) nevelést nyerhessenek, egy intézetnek létesítésére, ’s igy
a’ Nemzetnek nyíltabb virágzására, — mellyben többeknek boldog,
’s édesb létükre alakíthatják magokat azok , kegyelm esen ajándé
kozni méltoztaték.
K eservteljes szívvel említem itt testvér városunk Bnda-Pestnek múlt hó legfőbb derekán vízáradás által ejtett éles csapásait,
’s ezekbűi létet nyert m ély seb eit, m ellyeknek orvoslatára k egyes
Atyánk azonnal írt készíte. Alig hogy Neptun féktelen kicsapongá
sinak káros következést tudomására esten ek , azonnal húsz ezer pen
gőt ajándékozni, — só't a’Buda-Pesten találtató kincstári pénzt, vala
mint az élelem szereket Nádor 0 Cs. Kir. Fenségének rendelkezése
alá adni ; — szinte a’ M. Kir. Udvari Kamara elnökének, ’s a’ Ma
gyarországi parancsnok Tábornagynak meghagyni m éltoztaték, a’
szűkölködó'k gyámolítására, ’s megmentésére p é n z , és termeszt-
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menyeknek szolgáltatását — A’ Pozsonyi királyi élelem tárból, ezer
mázsa liszt osztatok ki károsult n ép k ö zt Magaslelkiíleg segédkezet
nyujta a’ Cs. Kir. fölséges U d v a r-is, húszon egy ezer pengő forin
tokkal sietvén segítségre. Mondhatom tehát szerencsésnek hazámat,
mivel Fölséges Országlójában igaz A tyját-is öleli. — Mivel pedig a’
haza Atyjának erényes, ’s lelkesítő vezérpéldája a’ földnépben köve
tőket szü l, sokan vételkedéssel siettek kedves rokoniknak segítsé
gükre , mellynél fogva biztosan rem éllhetni, rövid idő után anyavá
rosunknak előbbi fényét. — Nemde e’ dicső tettekben a’ hon irán
ti szeretetet szemlélhetjük ? — Mert nem mást tesz a’ hont szeretni,
mint annak javát kitelhetőleg legnagyobb k észséggel, minden időben
előmozdítani, — annak nem esítésére, ’s pallérozására feszült kebel
lel szívesen, és örömmel minden eszközöket használni; a’ polgárnak
vészben atyai karokat nyújtani, erőtleneket bátorítni, elesteket felsegéllen i, vigasztalni szomorodtakat, ápolni ’s végre : mint a’ k ü l,
mint a’ bel viharokat, mellyek a’ honnak édeit legfőkép keserűség
gel , boldogságát nyugtalansággal váltják f e l, távol, — távol űzni.
Ennélfogva az aranybékét feldúló, ’s öldöklő gonoszlénynek, a’
nyugtalanságnak kiirtására, legbölcsebb szabályokat rendelni méltóztatott 6 F elség e, ne amannak boldogító gyüm ölcseit, ememiek
fanyar csem etéi terjedésükben akadályoztassák, sőt elfojtsák.
Nemde tehát hogy a’ békenem tő, szeretett Királyunk, eré
nyekkel tündöklő Fölséges Fölkentünk, kinek szíve a’ haza oltá
rán égő szent tüzet szüntelen élteti; édes Fejedelm ünk, — és
honunk Atyja! Ó inelly szerencsés, m elly boldog tehát honunk
polgárja-is, ki szeretve tisztelt, és tisztelve szeretett Királyát ez
édes néven üdvözölheti, kiért mitsem talál nehéznek, és nem te
hetőnek: ennél fogva, midőn illy országra, mellynek polgárjai a’

hon Atyját ösmérvén tisztelik, és legforróbban szeretik , valamelly
részríü a’ viharnak barna felhői vonulnak, csak fiait, a’ hű pol
gárokat , ezeknek magáéi iránt létező szeretetöket szólítsa fel ; a’
K irály, a’ hazáért hevűlő kebel által, a’ csendnek békeegét szem 
lélhetni fogja országában. Hogyha pedig a’ békének birtokában va
gyon , akkor a9 fó kincs hatalmában, mert: a’ babérzott dicső
fegyverek, — a’ nem kárral tett békekötések, a9 honnak külső
tekintetét gyarapítják; — az alattvalóknak pedig Királyuk iránt
lángoló szeretete, az élénk kereskedés javát, ’s igy belső' bátor
ságát tartja fel. Áldott legyen a’ mind ezeknek fenntartója Fölséges
Fölkentünk, a’ haza atyja, szeretett Királyunk, FERDINANDUNK!
Téredet ó Hunnia gyönyörű v ö lg y , bérez, a’ természetnek
gazdag ajándéki, országos négy folyammal ékesítik; Fölséges
FERDINANDUNKNAK kegyes kormánya, ’s hű polgároknak szíve
alakit nagygyá. — Haladj, virúlj, erősödjél Fölséges Fölkentednek
védó' szárnyai alatt a’ derék Magyar Nemzetnek örök díszére, —
liatárid’ béke lebegje körűi !
T i pedig jó Ifíak ! kik kebletekben a’ nemes tüzet ápoljátok,
tömjénezzetek kegyes Királyunknak, mint a’ hon, jo g , és fejlő ko
rotok hű ó'rjének ’s védő pajzsának. Ő az ki a’ boldogító napnak
alakjában a’ zivatar után áldást hintve járja honunk eg ét, hogy
a’ hosszas vihar’ szűnte után újra mindenbe létet leheljen. Tehát
a’ h on, és Fejedelm etek iránti szeretet’ tüzét kebleitekben Vesta’
szüzeként ápoljátok, csak éltetők’ szüntével elolthatót. Már is virul
a’ fáradságaitokat örökítendő' nefelejts részetekre; a’ Fejedelem
iránt való lűvség p ed ig, és a’ haza oltárára nyújtandó igaz polgá
riság túl ii síron hányat fűzend még csendhelyetökre ? — Lelke-
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teknek fő bélyege légyen a’ kötelesség szent szava. — áldozzátok
erőtöket, nyugalmatokat, ’s öröm etöket, a’ valódi polgárságnak,
nyújtsátok azután a’ haza oltárára, és így maradjon szeplőtelenül hu,
— Királyotokhoz.

A’ kit az ég oltalmazzon
Minden Vésztől, gonosztol;
Magyar trónon ragyoghasson ,
Szívkedvelve a’ hontól;
Szelíd le lk e , igaz szíve
Védje mindig a’ Magyart,
Mert ez néki igaz híve
Vészt szélesztő biztos part,
Isten tartsd meg Királyunkat
Oltalmazd FERDINANDUNKAT
Áldás béke kövesse
Népe híven szeresse!

l m ’ mikor a’ gazdag természet végzi nyugalmát,
A’ föld nyájasodott kedvnek eredve mosolyg.
A’ csupasz erdőség, m elly a’ bús téli időkben
Hónak leple alatt disztelenitve n y ő g e,
Most gyönyörűséges tempét képezve virítoz,
’S árnyaiban díszes fii szövi tarka mezét.
A’ terepes fák közt madarak csókváltva enyelgnek,
’S mintegy hálazenét zengve osonnak odább.
A’ kiaszott völgyek szomorú tél’ mostohaságát
Már feled ik , ’s nyujtnak dús legelőre reményt.
Berki növény éled , kertek’ violái pirúlnak,
’S illatozásaikat kezdi lihegni zefir,
Mellynek elámító lengései játszva susogván
Olvad ezüst színné csem elyek’ árja legott.
Minden lény m osolyog, ’s mi halandók búba merüljünk
’A viruló kikelet’ zsenge virányi között?
*

*

*

Ügy van, örül lelkünk, ha a’ szúz természet’ alakja
Himzi tavaszkor ölét tarka virányaival:
Örvendünk, ha nehéz nyavalyák bús fellege oszlik
Legfőbb hogyha bajos súlya sokáig epeszt:
Hogyha jeles vendég közelít csendlakta tanyánkhoz,
Milly nagy az ébredtség elfogadása miatt !

A’ csavarékony utak vágányit szoktuk em eln i,
Ú g y , hogy hol csak előbb sár vàia, porzik az út;
S őt mint Romaiak hajdan behinteni szokták
Zsenge virágokkal hintjük ezekkel azont ;
Estve pedig Város lobogó fényárral özönlik,
’S a’ dörögő mozsarak’ tompa morajjá döbörg:
És mikor a’ Fejedelm i Király’ , ’s köz — Atyánk születése’
Napja derúle reánk, hogyne örülne szivünk !
Buzdúlj Árpádnak nemesúlt maradéka, ’s hevedben
Gyujtass tiszteletül ünnepi áldozatot!
Mert miután égett belsőd, ’s mit vágyva ohajtál,
Éppen azon ragyogó nap kiderúle reád.

Ausztria örvendezz, magyarok’ példája hevítsen!
Bécs Koronázottink’ fénypalotája vidúlj !
Kebledben született, K it több Országok imádnak,
’S Benne reménységét helyheti áldva magyar.
Egykori ritka Király Fia Ő , K it szinte imádott,
’S emlegetendi soká dús Europa velünk.
Mert egyedül 0 volt koszorús Nemtője ügyünknek,
A’ mikor a’ gőgnek kénye zavarba liozá.
E’ nagy Császártól veszi létét bölcs Fejedelmünk,
’S éppen ezen hajnal’ pírja nyitotta szem ét,
Édes öröm zajgott fényes palotája körében
Látván a’ Császár miilyen utódja leend.
FERDINAND is azért ez örömnapot üdli azóta,
Üdlik alattjai is , kik’ Fejedelmi Ura.

12
Mindenek örvendnek mivel illy Herczeg’ születésén
K él sok keblekben boldog időkre remény.
Boldog aranykor után felsóhajt telve reménynyel
A’ dús bíborban, ’s pongyola rongyban a’ pór.
Tudva magas Nemzők példás, és tiszta erén yét,
Bízva reméli tehetó's két fejű sássá alatt.
Mert a’ tiszta erény legdrágább dísze Nagyoknak,
E’ nélkül hatalom zsarnoki módra dühöng.
Nem zeteket hódít, készít diadalnii borostyánt,
Őskori képeknél ennek az éke dicsőbb.
E’ nagy mennyei kincs Fejedelmünk b élyege, a’ hós
Lelke kegyességnek tüköré, ’s szíve nemes.
Oh haza szent Nemtúje vigyázz illy Gyámra fölülről,
Nagy Nemzőjének Nagy követője legyen !
Bölcs Kormánya alatt kezdett hon’ kincse v im in i,
’S nemzeti csínosodás szerte virágra jutott.
Oh mi szerencsések, kiket a’ sors illyen Atyának
Szárnya alá bízott, a’ Kiben ennyi erény!
A’ K it Igazságnak havazó reczefátyola lep lez,
’S a’ Tudományoknak Szüze Minerva szeret !
*

*

*

Hajdan tárogatók’, ’s ágyúk’ ropogása ijeszté
A’ Helicon Szüzeit Hunnia téréiről,
Mert egyedül fegyver csörgött, ’s hadi lárma zajongott
Földünkön mintegy Márs örökös m ezején,
És csak azon Felkent vaia hos népétül imádva,
A’ ki babért aratott győzve a’ büszke taron.
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Ám miután kezdett a’ nép vadsága lohadni,
K ezde szelídűltebb lelke felejtni hadat;
Mert csak zord buzogányt szeretett forgatni kezében,
Míg Fejedelm i Király pindusi tollat ajánlt.
’S íme mióta szelíd Músák nálunk telepedvék,
Mennyi magyar túdós tollviadalra merész :
Boldog azon n em zet, mellynek koronás Feje ollyan,
A’ Kiben a’ közjó szent ügye gyámra talált !
A’ K i’ dieso' Lelkét szent szellem védve vezérli
A’ nem esebb, ’s hasznosb tettek irányaiban.
A’ K i alattjainak boldogságával örökló
H írnevet, és érdemszobrot emelni kíván.
Illy Fejedelm ek alatt gyérül a’ köd hon egéról,
És magasabb fénykör’ bíbora lengi körűi.
Terjed az ism eretek, ’s tudományok’ tára naponkint,
Látni ezer Honfit törni tökélyre utat.
Kik Fejedelmünknek buzdító példaadásit
Nyomban utánozván a’ haza’ sorsa javul.
Oh ti Hazánk’ fényét nemes indùlattai óhajtók,
Áldva legyen nevetek bajnoki népeitől!
Tettre hevűlt szivetek ha egyűl Fejedelmi erővel,
A’ szent czélu ipart fogja követni siker.
*

*

*

Végre nemesb ifjak, haza zsendítette reményi
Kiknek szíveiben vésve Ilonunknak ügye:
Jertek örömtelvék hálás szeretet javasolta
Szívetek érzését igy bemutatni velem:

«VI'
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Éveket élj Koronás Védőnk itt gyűltek óhajtjuk!
Élj köz-A tyánk! úgy fog nagyra virulni Hazánk.
Nemzeti nyelvünknek régtol ború nyomta koránya
Többé hogy ha T e é ls z , nem fog enyészni soha.
Ósi szabadságunk nem fog csonkúlni alattad,
Éppen azért esdünk Érted az Isten előtt:
Áldjon egészséggel, ’s ragyogó Koronáid alattit
B őséggel, ’s szeretett béke malasztjaival!
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