


Justitia in se virtutes continet omnes.

Hesiodus,



Hogy gyász veszélynek fellegi közt jeles 
Hazánkra szálván a’ raboló balul .

Rudnait, e’ nagy ’s ritka fényű
Primássát el ragada közülünk.
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Méltán szomorgánk ’s hálaadó Szemünk 
Méltán kesergő könnyeket áldoza;

Eltűnte fájt. — „Már jobb szerencsénk 
Hajnala kezd pirosodni: bízunk.

Esztergom! Ditsoség’ hajdani lakhelye,
Nézd szép Reményed1 Csillaga már ragyog , 

’S a’ jó igazság árváságod’ —
Gyászos Egét kiderítni indúl.

Örvendj derültén! im koronás Fejed 
Bölcs KOPÁCSIT nagy Ér’seket ád ,

Nemes kebeledbe, kit fényes érdem, 
A’ gyönyörű Tudomány, ’s kegyesség.

E’ polezra tettek. Mert megaláztatást 
Nem tűr az Erkölcs, fennragyog érdeme,

És fedhetetlen tiszteletben.
Nem haboz a’ buta nép szavára.



Boldog reménnyel lenge Fejed fellett 
A’ szép jövendő , ’s fényes előjelek 

A’ nem halandók pállya bérét
Érdemes élted égen lebegték.
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így nyílt fel ékes pállyafutásídon 
A’ Tisztelet szent Temploma: a’ middon 

Hivséget illő szívvel, ésszel,
’S a’ Haza’ kétes ügyét segítő.

Józan Tanácsai kebleden enyhéiét,
Biztos reménnyét a’ Magyar oszlopa

’S Védlelke a’ szent Honnyi Törvény 
Benned igaz Biráját tekínté. —

Hol gyámolítád a’ nyomoruk ügyét,
’S a’ bús kesergők’ esdegelésínek 

Jó szíved érző illetéssel 
Lön menedékhelye, ’s ápolója.



Tisztelve ismer a’ zajogó Duna’
Fel tornyozott két partja, ’s nagy Érdemid’ 

Fénnyét emelvén a’ sebes hír 
Szárnya becses Nevedet kizengé. —

így vitt fokonkint bérezem a’ Dicső 
Felséges Erkölcs, ’s Mennyei lakhelyen 

A’ Szent Igazság Zsámolyánál 
Nyújta kegyes kezébul jutalmat.

Vidám örömmel kérkede híres Veszprém,
’S érzé Benned egész becsét

Tisztelni jó Felség’ kegyelme,
Hogy kiszemelt Hazánk PRIMASSÄNAK.

Bizton reményié Nyájod igaz javát 
Csudála mélyen bölcs Vezetőt, ’s Atyát, 

Kormányra termett or szemekkel 
Mersekelot habozó dagályán.



Nyilván méltattad fényes Eged körén 
Valódi nagyság, hogy csak az érdemek 

Által lehet, ’s igy nyújt Dicsőség’ 
Zöld koszorúit az ékes Erény.

Melly fénnyel újjant nyújtja jutalmadat 
A’ jo igazság, nagy jeles érdemid’ 

Tisztelve. lm Fó Rendelésből 

PRÍMÁSSÁ vagy kedves Hazánknak.

’S olly bölcs Tágoknak leg nemessebb Feje, 
Kiket ragyogtat szép Tudomány kegyes 

Tettekkel, a’ kiknek kiterjedt 
Híreket, és neveket csudáljuk.

Örvendve menny hát, ’s tilly fel ez érdemes 
Székedbe, mellyel tisztele a’ Király! 

Kegyelme, ’s kormányodra bízott 
Nyájodat, és szeretett Magyaridat.



Szelíd Kegyesség drága tulajdonod 
Ápolja. — Nézd a’ Nép felemelt kezét ,

A’ háladosság Zeng örömmel,
’S színed előtt le omolva áldást.
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Kér : áld meg oh Nagy Fő Pap ! ezen Magyar 
Hazánk buzgó Híveidet, ’s feles 

Áldásod egy fénylő sugára 
Tündököljön reám, ’s kedves magzatimra.

Szerzetté

Nemes Idősb Szokolay Istvány.
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