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GYÖRGY nagy Ősöknek deli sarjadéka, 
Kit szelíd kegy gyei magasít az érdem, 
És borostyánnal födöz a' múlástól 

Tiszta dicsőség 1 

Nézd mi szép buzgás lobog itt körüled, 
9S milly örömzajtól vidorúlt sereglet 
Harsog üdvözlést ügyeid' folyását 

Tisztesen áldót. 

Nem csapong illy nép csalatási ködben. 
Túl van ez vágyon pulyaságra késztőn, 
'S díjt csak annak nyújt, kit emelt tökélynek 

Dísze csudáitat. 
* 



BENNED ő gyámját leli a' megyének, 
5S tudva milly nyájas kegyelem 's mi jóért 
Fáradó czélzás nemesít, örömmel 

Hódol előtted. 

így vonúl naphoz kikelet' hüvében 
A' sóvár fűnek megeredt csirája; 
így fut atyjához szive' tölt hevével 

A' jeles ifjú. 

Nézd mi fény bájol valamennyi szemben, 
'S rajta milly dúsan mozog a' reménység, 
Mellynek évenként TE adál növesztést 

Tetteid által. 

Szárnyra kelt a' hír 's az egész Hazában 
Mondja jóvoltod' sikerült hatását, 
Mellyel olly forró köszönetre birtad 



Hasztalan mordult az enyészet' átka 
Károly' elrémült mezein keresztül, 
'S küzdve gondoddal maga is hijában 

Ingadoz a' föld. 

Láttuk a' gyötrő nyomor' aggodalmit 
Romba dűlt házak' töredékin ülni; 
Láttuk a' tágult veszedelmek' árját 

Szerte bolyongni. 

Ép falat nem volt az anyák' kezében, 
Melly elolthatná csecsemőik' éhét, 
Ah sem a' bágyadt atya el nem irtá 

Enyhhel az aggást. 

Porba sújtottan fanyarúlt az élet. 
Puszta volt minden, vad erőszak űzé 
Mindenütt kényét, iszonyú csapástól 

Roskada minden. 
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Hasztalan! szíved' kegyesú'It hatalmán 
Megtörék a' sors' makacs üldözése, 
Megtörék a' kín, 's az epedt borúból 

Egi derú vált. 

Nyugtató lelked, valamint aszálykor 
A' liget' szomját elölő esőzés, 
Mindenik bajnak szomorú helyéhez 

Kedvet igézett. 

Innen a' Honnak bizodalma HOZZÁD, 
Innen a' Jókban gyarapúlt reménység, 
Mellyre most Csongrád' buzogó öléből 

Tisztelet ömlik 

H O R V Á T H CYRILL. 




