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Méltó siralmak tengere foly körül 
0 hon! vezérfény, hösfejedelmi vér

J ó z s e f  körödben lenni megszűnt.
Ah! leverő eset árvaságod.

Kínos gyönyört ád a zokogó panasz.
Sírok hatalmán hasztalan a könyü.

Jer, o! jer inkább, mélyen e nagy 
Hamvak előtt leborulva, kérdezd:

Ki volt, ki néked hős Magyar élve élt 
Ötszörtiz évig nádori fénytetön,

r

Áldásban ömlesztvén hazádra
Gondjainak magasult hatályát?

Ki volt, ki minden sorsot ölelt veled? 
Örvende jobblét szülte vigalmidon,

Osztott sajónnal látta, tűrte 
A viharok keserű csapásit.

Villonga Marsznak vaskara ellened,
Vértajt piroslott habjaidon Dunánk,

Tátongva borzadt rád az éltet 
Kellemivel befaló enyészet.



Eljött kelet rémangyala, el vele 
A rettegés bús váza, s töménytelen 

Sok áldozat hullott dühének 
Életölö zavarok ködében.

Itt tűzveszély, ott kínteli éhhalál 
Kétségbe ejtön járta vidékidet;

Majd medreunt hullám-dagályban 
Bősz folyamid ki-kinyargalának

Embert lakával, s benne vagyont, ezer 
Gond szerzeményét dúlva, ragadva el,

S Ínség-, nyomor- kín-jajveszéklést 
Keltve szilaj rohamuknak élén.

Moh lakta szélyel szerte virány helyett 
Dús földeidnek völgyhegyes alkonyit;

Pangás daczolt törvényszerében 
Sérveiből fölüdülni lassú

Hazánknak; és a nemzetiség, s vele 
Szép nyelve rongy olt leplek alatt, konyáit 

Fővel, könyárban mély sóhaj közt 
Elhagyatott ügyökön zokogtak.

Pártok dulongtak nyers fiaid között 
Üdvöt, bizalmat szét- s leverők; sötét 

Vésztornyosultátol remegtek 
Híveid , és komorulni láták

A pusztulásnak marczona éjjelét,
Könyes fohászszal nézve körül, ha jön 

E vészidök zajtengerének
Habjaiból kiemelni nemtö?

J ó z s e f ,  vezérfény, hösfejedelmi vér,
Ö volt, kit égnek sorsvezetö kegye

Lekülde hozzád, hogy hatalmas 
Véd, s kalauz legyen útaidra:



S fölfogva a kor lelkületét magas
Eszélylyel, egy nagy nemzet aranykorát 

Bölcsen teremtő szent irányban,
Csak nagyot, és jeleset műveljen.

A szűz igazság mennyei mérlegét
Szeplőtlen újjal száz vita, s harcz között,

Kímélve gyarlót, tettfiakban
A haladás melegét növesztve,

Föntartsa: e nem földi, s tűnő erély,
De ritka jellem- s égrokonos diszen,

Nagy lelke páratlan sajátján,
Dücsben örök ragyogást nyerendő.

így lön csatákban Hectorod, igy Fejed
Törvény, s jog ihlett Areopágiban,

Itt, ott is éber keble híred
S fönmaradó javadért gyulongván.

Hosszait tekints, s szélt e haza szép körén,
És szólj, ha leltél gondjaitól üres

Nyomot? vagy önként valld meg: uj, s több 
Századokat haladál magasztos

Kormány-világán tízszer öt év alatt.
Művészet, ízlés, nemzetiség, ipar

,Arany szabadsági égi karján
Általa szálltt magyar édenünkbe.

Rémdús veszélyid száz agyú szörnyeit
Ö küzde főleg törni, ’s alázni meg:

Rend, béke, jog dajkálta üdvöt 
Ö buzogott örökítni nálad.

Ö volt, ki nyelvünk árva keserveit 
Förésztvevöleg visszasohajtozá,

S törülve mélybánat-könyüit
Kegykaron 0 emelé kitűzött



S méltó helyéhez; hogy magyarok legyünk 
Egész valónkban mind tudomány körén,

Mind jog, szabadság védleténél,
S állni tudók az idők tusáin.

Hajh! mért múlandó minden az ég alatt? 
J ó z s e f ,  dicsőség nagy Fia, nádorunk

Nincs már közöttünk! jobb hazába 
A magas ég elölelte tőlünk.

Örök tavasznak fényözönén lebeg 
Ott lelke: itt bús eziprusok árnyain 

Siratja a hon, veszteségét,
Mig magyar él, soha nem felejtve.

Jallosics András,
Rendkormányzói titoknok, Roma-tiberi acad. lev. tag.






