
szokása divatozott. .Hajam szála feláll belé, ha Kristus elnézi ma nálunk a föld határit s
nemzetünket [ ... l Ó Tisza mellyéke! ó szabolcs! ó Várad! ó Erdély! ahol édesHazánkföldén a
szent király lábai nyomdoka máig fenn van;ahol kősziklábólimádságával patakokat árasZtott;
ahol erdókból az éhező táborravadaknakparancsolt, és előjöttek; ahol a pribékek az országot
aranyértelárulják, ott ő a pénzt kövekké változtatta" - oh szerencsétlen és bűnös ország! "A
szent királyok deeretuma fennmaradott a táblákon, füstbe ment az erkölcsökben."21
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