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F o l  magyar a keserű bánat s bú zordon öléből!

A ború félre vonul, eged ázurkékje kifejtik,

Ismét fölmosolyog, mit ohajtál, csillagod, íme!

Szent Koronád, örömed, s hű lelked záloga, megvan!

*

Rád nehezült az idők viharos járása ; kifordult 

Sarkaiból a rend; vér, tűz, nyomor ölte hazádat.

Hős fiaid szívét, s nyugtát szétdulta az ármány.

Gyászos enyészetnek feneketlen mélye kitárá 

Életölő torkát, hogy léted örökre lenyelje.

Hasztalanok sohajid, kegyelet nem hallja imádat.

Áldozatid füstén szellők játékai lejtnek.

Végre az ég  megszánta nehéz küzdelmeid, oh hon 

Kegyszava szétvillant, s dördület nyomba helyeslé:

„Jersze FERENCZ JÓZSEF, hősök tüzlelkü utódja, 

Ausztria fénye, v itéz, s nagy nemzetek egykori Atyja! 

Jersze vezérszavaim hangján új korszakot alkoss;

Egy szívet- s lelket népeid sokasága öleljen;

Összetűzött vállal küzdjön le hatalmat, erőt, vészt:

Áldásom közösen szálljon mindenha reája.“

Szóla az úr: fejedelmi Nagyunk meghajlik előtte. 

Hős szive ifjú tüzén nagy tettek tábora zajlong.

Fáj neki, vérnyomokat látván, bár merre tekinte,

S földúlt városokat, s falvak komor üszkeit, és mond:

„A  bűn bűnhődjék; de kegyelmem ölelje azonnal 

A hű megtéröt. Rend, béke nevelje malasztját 

Szerte hatalmam alatt. Az avúlt újuljon, az eldőlt 

Talpra üdüljön. Öröm, s jobblét környezze uralmam.“ 

Mondta: az ég igazolta szavát, és hála! zsibongó 

Élet k e l, valamerre hatol, lángszülte parancsán.



Egy gond nem tágul, bár mint óhajtja, köréből. 

Szent Koronád, Magyarom, sorsodnak vad dühe tőled 

Elragadá, és löl, mint hadnagy nélküli tábor,

Mint raj fő nélkül, mint nyáj, míg pásztora nincsen.

Látta FERENCZ JÓZSEF bús szíved bánata mélyét, 

Károd nagyságát, s megtört Ielkedre eláradt 

Rémek hullámját: im! százkaru nagyfolyam éber 

Gondja, kihat bel- külföldekre, vidékre, helyekre,

És kutat, és fürkész, s a föld gyomrába le indul,

S hogy megnyugtasson, nyugtot virrasztva nem ismer. 

Szorgalom, és szándok szentsége karöltve ha járnak,

A siker és áldás, mint árnyék, nyomban utánok.

Orsóvá, boldog föld, te karoltad öledbe szerelmünk,

És te adád szeretett Fejedelmünk gondja’ kezére,

Hála ezért, mindenha virulj hir, s dücsnek egében!

És te, te szent Koronánk, üdvözlégy ős Budavárban! 

Nem lehetett örömünk fellegtelen, és igaz addig,

Míg fogoly, és vándor voltál, és hontalan, oh! nem. —

Szent István, László Magyarok védszentei, kiknek 

Diicsfejökön ragyogott, sikerült kérelmetek, áldunk 

Érte! te Imre dicső Nagyok áldott Magzata, Asztrik,

Erzsébet, Margit, Piligrin, Mór, Béla, Kapistrán,

S mindnyájan, kik e hon tisztelt Védői ragyogtok 

Trónja körül az öröklétnek, nyújtsátok az úrhoz 

Hálánkat! —  Koronánk! sziveink hü vágya, öröklő 

Érczhüség, s jog kapcsa, hazánk biztos védelme, jövendőnk 

Záloga, fönndobogó örömünk szent tárgya, köszöntünk!
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