


Ovid,
Salve laeta dies/



Nagy sebesen, ’s bőszül! tengernek ölébe temetnek 

M indeneket, miket elragadának vad hatalommal; 

llgy az idő szintén mindent megemésztve röpül el,

És az enyészetnek szomorú éjjébe hanyatlik,

Márvány oszlopokat képes rombolni hatalma!

Ámde az érző szív’ emlékét nincsen idő melly 

Sírba temesse: — örökre marad, — változni tudatlan,

Uly emlék kebelünk’ forró érzése Irántad
r

Édes Atyánk, ’s Vezetőnk! Ragyogó neved’ ünnepe napján



TIol vehetünk szavakat, hol tollat festeni méltán 

Ha keblünk* kitörő örömét? — nincs szónoki nyelv, melly 

Elhangozhatná érzésit örömteli szünknek.

Mint mikor a’ zivatar tellyes felhők eloszolnak,
r

Es a’ sötét éj gyász lepelével messzire tűnvén,

A’ nap, az égi király, diadalt hirdetve kivillan 

Merre sugara lövell a’ föld színén, vidorultan 

Zeng a’ szárnyas-kar zöld lombozató ligetekben,

És ibolyák hímes kelyhén a’ hajnali harmat

Mint az örömköny, olly tisztán, ’s reszketve ragyogván

Hirdeti láng örömét a’ nap’ jöttére, szivünk is

Vi dúl, amikoron véd — Szented’ napja derült föl. -—
r

Es méltán: ah mert Te vagy a’ nagy Férfi! Ki minket 

Bölcs kormányod alatt az erény útjára vezérelsz.

’S mint meredek Gránit -  sziklák’ tetejébe lakó sas 

Szárnyának langyos melegével védi szülő Ilit ;
r _

Egy Te Atyánk! szerető szíved’ jóság özönével 

Halmozol, és ápolsz. —· Te az élet’ fergeleg —· ülte 

Tengere hullámán a’ szörnyű vészteli szíriét,

’S a’ tátongó sirt a’ mély örvények’ ölében



Mint fő tengeri kormányos kikerülni tanítod,

Hogy sajkánk a’ iornyosodó liullám közepén is 

Mentve merülésiül boldog kikötőbe evezzen.
r

Édes A ljánk! Te nevelsz minket szorgos kezeiddel 

A ’ Szentegyháznak hogy hű védői lehessünk.

Oh Te vagy a' minden szép, ’s jónak védnöke MÁRTON! 

Bár érdemdús homlokod ősz fürtökkel övedzelt,

’S válaidat gond-súly , ’s az idők’ több terhei nyomják; 

Még is rendületlen vagjr mint szikla habok közt:

És Te! ki nyájadnak hajdan jó  pásztora voltál,

Hű szeretettel most sem szűnsz őrködni felettünk. ·—·

Mint szerelünk Téged, mint kívánunk Neked áldást 

Sok jó  telteidért, — fiaidnak tiszta imája 

Mellyel térdre borúivá az Úrnak elébe kiönlünk
r

Es az öröm-könnyek, mellyek szemeinkbe ragyognak 

Hajnali harmatként, legyenek tolmáesi szivünknek. ·— 

Hirdessél törvényt, vagy bár mit tégy is élőnkbe 

Hű fiaid szavadat mindég szívökre veendik,

Ültessél kebelünk’ mélyébe erény-csem etéket,

Majdan az egyháznak termendnek drága gyümölcsöt.



Sokszoros éveket é l j , boldogság, és örömekkel, 

Bú egedet ne borítsa, napod fényébe ragyogjon,

S mint a’ csörgedező patak a’ rét’ tarka virányin 

Halk morgással tún violák, ’s nefelejtsek övedzte 

Partjai közt; akkép’ örömökkel follyanak élted’ 

Napjai: csillagodat be ne feddje homálya sokáig 

A’ könyörilletlen végzet’ gyászos lepelének!

Majd ha dicső élted’ végső órája közelget 

A’ teher, és az idő átadják testedet akkor 

Gyászos enyészetnek, ’s nagy Lelked megszabadúland 

Omlott lakjából, mit sir’ szűk hantja fedend hé: 

Csillagok ezredein túl, boldog honra találjál. —

Zengedezésünket méltasd szereletre, csekély bár 

Légyen Néked örök háláid, a’ mit az emlék — 

Oltárára rakott fiaidnak tiszta szerelme.






