


Menj, dicső oszlopunk, menj fényes helyedre 

Araszsz minél több fényt ’s áldást 

Példáddal ’s  tetteddel.
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M int völgy-ölén ’s fák kellemes árnyiban 

Rejtődzve foglal helyt menedékül az 
Ibolyka, ’s bájló illat-árral 

Egyre behinti közel vidéket:
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Úgy boldogító tiszta erény szeret 
Lappangni, míg később valamelly nemesb

r
Esz béhat a rejtekbe, ?s onnan

Fényre hozandja az eldugott kincst.
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CHERRIER illy kincs; érdemeit soká
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Kedvelt szerénység leple födözgeté,
«

’S fáradhatatlan lelke .álnok
Fényt soha nem kutatott Nevének.

Ö tudta, hogy csak mély tudomány, szelíd 
Erkölcs, tanárt, nem zsarnoki dölyf, teszik. 

Mély titkait fejté tudósán
A nagyeszű syrakúsi Bölcsnek. ψ
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I* Bámulva csüggött Äajta az ifjúság 

^Okulni vágyó serg£, midőn neki 
^ Egyházi jog ’s történet’ élénk 

’S változatos folyamát hozá föl

%
Bő ismerettel ’s tárgy-avatottan irt, 

Becsülhetetlen művei diszlenek;
Mint Spárta bajnok hőse küzdött 

A nevelés- ’s irodalmi téren.
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Ám fölvonult a kárpit, erényei 
Díszes jutalmat nyertének, elhatott 

A bokros érdem’ fény-sugára 
Drága honunk koronás Fejéhez.

Gyászolva zengtünk végbucsu éneket 
ADÁMKOVICS sírhantja fölött, szivünk

Kesergve mondott végszavában
·, »

Hála-adást nyugovó porára.
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Hő buzgalommal mennybe fohászkodánk 
Igazgatóért, ’s nem sikeretlenül— 

Kegyes Királyunk bölcs, erélyes
Férfit adott ’s az örök Valóság.
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Százszor szerencsés vagy te tanárikar, 
Mert CHERRIER kormánya alá jutái; 

Egy szent irányú Főnök áldást 
Képes egész seregekre hintni.
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MIKLÓS! magasztos homlokodon derű
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Áradjon, ádáz sors kikerülje azt,
Pályád rögös bár; ám mosolygó

Tiszta gyümölcs koszorúzza munkád’

Nagy férfiaknak hágsz nyomaikba, kik 
Előtted illy nagy munka körül serény 

Léptekkel izzadván, magasbra
r

Érdemek által emelve lettek.

Szép a hatáskör, mellynek elébe lépsz,
r

Érett tanácsod biztosan elviend 
Czélhoz, miért vérmes reményink’ 

Munkabíró kezeidre bízzuk.
N
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Araszsz világot gondteli pálya-tér 
Göröngyös utján; mint kalauz-sugár 

Ragyogj előttünk fölmutatva 
A magasan kitűzött irányra.



Kettős örömmel telhetik el szived 

Majd látva, honnak milly fiakat nevel 

Az oktató-kar, mint virágzik 

Religio ’s tudomány Körödben.
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Bölcs Főnökünk! élj nesztori éveket 

Kívánt dicsőség fényteli polczain; 

Hálás utókor hirdetendi

A haza és köz-ügyértti tetted’.




