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Örök volt é a világ
Vagy egy ok hozta létre azt ?
Ki ékesíti fel 
Világgal a* zöld tavaszt?
,,Kell lenni egy alkotó 
Kéznek14 ezt súgja kebelem,
’S e' kéz tiéd szent Istenem !

Ember ! azért, hogy a' test' 
Hatalma kebeledben nagy;
Ne hidd, hogy az örök 
Kárhozat' gyermeke vagy ;
Mert Istennel rokon 
Lelked erkölcsileg szabad,
‘S kénytelen bűnrab nem marad.

Meghalni miért remegsz?
Tán a' sir sötét éjjen túl 
Feléd egy szebb jövő'
Fénysugára nem pirúlT 
Ne félj, Jézus ígérte,
Hogy egykor a’ gyász sírfedei 
Felnyílik, s' a’ por létre bel.
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H i t t a n  u t á n .

Z u gó  szélvész 's villámok 
Rettenték a’ vandornépet, 
Midőn Izraelnek 
Adott az Úr törvényeket. 
Megváltónk szeretettel 
Oltotta szent vallását be 
A’ halandó’ keblébe.
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Erkölcstan előtt.

K eresz t ’ fölszentelt bajnoka!
Te vagy az ajtó-—az út,

Ki által a föld’ vándora 
Biztosan egekbe jut. 

Vallásod’ tiszta súgára 
Áttört a’ sír’ éjjelén,

Hit- ’s reményzászlót tüze fel 
A’ kétkedés’ fellegén,

Az önző és társgyűlölő 
Halandó* kebelébe 

Türelem’ ’s rokonszeretet’ 
Szellemét lehelé be.

Jézus! legyen hát életünk
’S szivünk neked szentelve, 

Ki oda fen szent Atyádnak 
Jobbjára vagy emelve.
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Erkölcstan után.

Em berek ’ barátja! Te szólál,
'S megszűnt a’ vész, és hab* zaja, 

Általad illetve a* beteg
Ép lett, a' holt föitámado,

Egy titkos intésed a’ vizet 
Csudásau elváltoztatá;

Változtass minket is Megváltónk !
A' szent lélek’ hajlékává.

Népszerű gyógytan és természetrajz előtt.

M in t  alkonyaton a' liget' madárzaja: 
Elcsöndesűl a' kínokkal 

Küzdő életunt kebel,
Ha ajakad mennyei gyógyszellem !

Reá enyhülést lehel.
Hol te diadalzászlódat lengeted,

Elhalott a’ szenvedés, — fájdalom, 
Vidám öröm tenyész, ’s késő nyílik fel 

Az élotrabló sírhalom,
Lépteiden tavaszi fény derűi,

Rózsa virít, erő kél, a’ bú kerül. 
Ha te megjelensz égi tünemény !
Sírnál is fölvillan a’ létremény.
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Természetrajz é* népszerű gyógyta.ii után.

T e ! kinek sötét kebledben a* igaz hit’ 
Megnyugtató fénye nem világít,
Vizsgáld tavaszszal a’ természet' édenét, 
S  onnan ismérd meg Isten' léteiét.
Nézd a' üget’ igénytelen 
Virágit a’ völgy’ ölében,
Nézd szép hajnalon a’ harmatlepett 
Illatos rózsakeiyhet.
Vagy a" pompás liliomot,
Melly af mezőnek díszt adott.
Mind ezt illattal 's igéző szinttel 
Isteni kéz ruházta fel; —
Borulj hát arczra az égi atya előtt,
Ki dúsan ékesít hegyet, mezőt. —

JEgyházi történet- ’s új szövetségi szén ti rás magyarázat 
elútt.

Elhullatok ti
Keresztyén hit' zsarnok üldözői!
Nérónak saját keze 
Által ontatik ki vére,
Nő s szolgák terveznek halált Doímciáti’

fejére,
Décius mocsárba fúl,
Gallién* atyja vadúl 
Kinoztatva hal-el,



A’ fondor Júlián
Fegyver által vész el a* «sátáné
De a’ soká üldözött 
Hit, százak múlva győzött 
A’ sötétség felett,
*S tündöklő fénye szét
oszlatta a' babona' ködét.

Egyházi törtépet- ’s új szövetségi szentirág magyará
zat után,

J é z u s ! ne engedd, hogy még valaha 
Fellobbanjon a' hit' hada,
Hogy vallásdüh és rokongyülölet 
Foglalják el a* kebleket ; —>
Sőt az egyetértés* virágát 
Tenyésztésé, ’s így Isten' országát 
Létesítsd még ez életben.

Ország-állomány- ’s neveléstan előtt.

Fölzúg a’ nép, mint bolygatott darázsiak*
bősz hada,

*Ha dúlt szabadság’ romjain nyög a’ haza,
S vad lázadással rontja szét a' béke’ tem- 

’ plomát,
Ha elrabolva látja ősi szent jogát,
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Ha néhány kebel’ puszta önkénye 
Miatt szunnyad a’ szebh jövő’ reménye. 
De kél a' nemzetben szent bizalom,
Ha szelíd a’ kormányzó hatalom,
’S mind kettőt.a’ szeretet’ malasztja 
Egy lejekké forrasztja. —

( 8 •)

Állomány-ország- ’s neveléstan után.

Elhangzott a’ csaták’ érez szózata, 
Zöld békeág vjrúl földünk felett,
’S a’ nép a ‘ tespedés’ mély almiból 
Munkás életre ébredett,
Virágzik a' kereskedés,
A’ vizeket ezer hajók szelik,
A’ iiiűipar és a’ földmivelés 
Aranyidejüket éldelik.
Ó Isten! ki e' szép hazára is 
Földeríted a' szorgalom’ korát, 
Ápold ezt, és többé ne küld reá 
A' veszteglés’ ostorát.

Természet- és fensóbb számtan előtt.

V ilág ’ nagy Alkotója! a’ véges értelem 
Hasztalan küzd szent titkaid' vizsgálni

i s t e n i
Lényed’ mélységeibe tekinteni.



Gyorsan, mini villanyszikra hat 
Feléd a’ kémlő földi gondolat,
Ah! de hol találjon fel Téged? tán v
A’ légben úszó fellegek’ szárnyán 
Trónolsz? hol kezednek 
Villámi ̂ rejteznek,
'S honnan széthangoztatod 
Menydörgő szózatod;
Talán fényölelt lakod kelet’ hataran van, 
A' hajnal’ rózsaszínnel hímezett sátorában ! 
Vagy a’ távol pályázó csillagok felett 
Yálasztál örök lakhelyet?
Hol Uran, Sirius, és Orion lebegnek.
Tán hajlékod a' termő földkebel,
Mellyből az ifjú tavasz létre kel? 
Mindenütt jelen vagy Te 
Természet' Istene!
Még-is léted’ fó helye 
A* halandó’ keble.

Fensöbb szám- és természettan után.

Honnan-hová bolygtok 
Ti roppant világok?
’S miért nem szédültök le 
A’ mérhetetlen mélységbe? 
Isteni kéz tart fenn 
Titeket az égen,
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Kimérte ösvényetek’, 
MelJytól el nem térhettek.
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Ész-elemi szám- és magyarnyelvtan előtt.

R i  költ elmémben számtalan 
Eszmét-—gondolatot?
Még a’ csendes álom’ ölén is

A" /

Űzve e’ titkos munkálatot,
A’ dolgok’ okait 
Vizsgálni mi kényszerít ?
Mi éii-túl a’ sírt bennem ?
'S működik akkor is, ha már nem élek 
A' gondolkozó okos lélek.

Magyarnyelv- ész- és elemi számtan után.

JVlagyar! míg ősi nyelved él, 
Ne féltsd hazádat — nemzetedet, 
Mind kettő szépen fölvirűl,
’S nem fenyegeti enyészet;'
De ha tiszteletben nem áll 
A’ hazai nyelv és szokás:
Úgy magának a’ balgatag 
Nemzet korán sirhalinot ás.



Történettan elölt.

E m b e r !  nézd a’ történeteket,
’S tanuld ismerni az életet:
Róma’ nagy hőse sírhalinot nem talál,
A' győzhetíen hajóhad’ ura barátoknál 
Tengeti éltét, — a’ büszke Bajazet 
Timur' fogházában ér véget,
Valérián egy persa kényúr’
Zsámolyává aljasul,
Gusztáv ’s bourbon-Károly a’ királypálczát 
Vándorbottá vájoztatják át.
Nézd Máriust a’ véres hadakban,
Majd a’ minturni tavakban,—
Nézd Hannibált Caivnajnél s Zátnánál, 
Károlyt Nárvánál és Pultavánál,
Nézd trónon és vesztőhelyen Murat vezért, 
'S bámuld a’ sors’ múló kegyét.

Történettan után.

T 'íz  vészteljes százakon át 
Fentartá az ég e’ hazát,
Dúlta kebelét Tatár — Tar,
Még sem enyészett el a’ magyar. 
Adjad óh népek’ Istene!
Hogy e’ hon, ’s ennek fejlő nemzete 
Boldog jövendőt érjenek,
Saját nagyságban fényijének.
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Hangmüvészettan előtt.

H angok’ varázshazája 
Bájzengzetű lant!
Húrjaid' énekárja
Minden szívet szent kéjre lobbant.
Ila  dúl a’ sors fejettünk,
’S elhagy a’ remény,
Hangod örömsugárt gyújt 
A’ bú’ éjjelén, —
Édes körödben enyhül 
A’ kinzott kebel,
Lágy érzetekre olvad,
’S vigasztalást lel.
Szelíd hangok’ varázshazája 
Bájzengzetű lant!
Húrjaid' énekárja
Minden szivet szent kéjre lobbant.

V
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Bölcsészetlan «litt.

K é t  hosszú évezered
Szélt el sírotok felett
Hellász’ derék bölcsei! ’s már a’ jelen
Kor nem tudja, szent hamvatok hol pihen:
De a’ fény, mellyel gyújtótok az elméken,
Atlobogott időn — téren,
’S mint éjre a' kelő nap’ bájsugára: 
Világot áraszta az értelem' homályára, 
Fölhevité a’ kebleket 
Vizsgálni bensőt — szellemet,
’S elhagyva a’ föld’ porát,
Fensóbb honba tűnni-át,
Ott kémlelni a’ lélek' munkáját.

Bölcsészettan után.

H alan d ó ! ne keresd olly hun 
A' testnek kényelmeit, 

Miveid inkább halhatatlan 
Lelked’ tehetségeit.:

Tested korán elhamvad,
Mivel ,,a’ por földdé lessz“ 

De a’ lélek fenmarad,
És visszatér Istenhez.
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Törvénytan előtt.

lVlegzúdúlt Róma
Felett a’ vándornépek’ ostroma,
*S a’ földuralta város gyáva szolga lelt, 
Mihelyt benne törvény nem tiszteltetett, 
Sír a’ bús lengyel öszveomlott szép hona’ 
Romján, mert rá a’ fejetlenség vészt vona. 
De ha önkény nem tapodja 
A' törvények’ tekintetét,
’S brútuszi kezek tartják 
A* birói igazság’ mérlegét;
Úgy szelíd béke’ lágy karjain 
A’ nemzet bizton pihen,
’S híven ábrázolja jövő 
Szép korát is a’ boldog jelen.

Törvénytan után.

N ézd  a' törvény* érez szava felett 
Mint tündököl a’ szeretet,
Ama sújt, e* szelíden fényit, 
Megfeddve a* bűnös’ tetteit.
Ha a’ törvény’ kemény ölre 
Fiaiéit dörg a’ vétkezőre:
A* szeretet királyi kegyelem- 
Alakban vérpadján mcgjelen.
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V é g  s z é.

•Kedves haza! im fijaid,
Kik gyermeki éveiken át 
E ‘ tudomány' lakában mulatónak,
Czélra jutottak, megfutva a’ nehéz pályát, 
’S szent ügyedet ápolni törekedve, 
Visszasietnek kebledbe.

Menjetek új polgárok! a* közérdek 
Légyen örökre a' fénypont,
Mellyre tekintsetek, mert hiú önzés 
Soha nem virágoztatja fel a’ hont,—
Az ősi alkotmányt és hiteteket 
Tiszta kebellel védjétek.

De ne feledjétek el a' buzgó 
’ S jó Tanítókat is könnyelműen,
Mert az ifjúkor’, tévútain 
Ők vezetének által híven.'—

Kebleteket intézetünk iránt 
Hevítse hálás érezet,
Soha el ne enyészszen belőle 
Az édes emlékezet.




