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dvözlek Mátra gyöngye szép hazám! 
Nevedre szivem hangosan dobog,
S lantom, mely rég el némult, dalra kél. 
Nem is lehet nem zengni szent örömben 
Az édes viszonlátás percziben,
Midőn atyát köszöntik gyermeki 
S a hű nyáj üdvözli Főpásztorát.
Midőn dicsőség fénye terjedez 
Szent jobbja, s koronája ékein,
Jó tettekben fölötted szent szülőföld!

tr

Ősz van. Letarlott tájak intenek 
Már szende nyugvást a természeten.
S egekbe nyúló gránit ormain 
Os Mátra fője csak bágyadt sugárral 
Találkozik. De nem hervadt fejékét 
Örök zöld ékesíti. Báj vidék !
Téged a nagy Teremtő alkotott.
Hogy dísze lennél bérezés társaidnak. 
Magasztosan uralgva völgyeken 
Melyek sovárgva föltekintenek 
Arczodra szép szerényen. Ősi bérez! 
Hon büszkesége most s mikdenkoron.
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Nem kérkedés hivságos szelleme, 
Mi keblem ihli, s gyönge lantomat, 
Midőn a példás emberszeretet 
Embernyomort enyhítő angyali 
Os Mátra völgyén meg jelentenek,
És a könyör szűz bájvirágiból 
Nem hervadó füzért kötöztenek.

Be lépek termeidbe ó dicső 
Szent szeretet! Te alkotád az enyh — 
Hajlékait. Tömérdek szenvedők 
Keresnek itt menhelyt, hol édeni 
Kegy ápolást nyújt, s üdvforrás fakad 
Néktek kesergő embertársaim!

Midőn kezéből a nagy alkotó 
Remek világát tündökölteté fel,
Mi szép, s dicsőek myriádjai 
Kelének a por s homálynak árnyiból 
Új élet hajnalára, és te ember 
Képmása lől teremtő szent atyádnak, 
Hogy őt kövesd, ki végtelen kegy, és 
Végetlen szeretetnek Istene!

A nap jelen van, s fennen hirdeti 
Az égi erény fönséges müveit.
Imára int harangok érez szava,
Es a hívők buzgalmas ezrei 
Sietnek imolyába, gerjedezve 
Láng érzelemmel mint az Istenember 
Hű tagjai. Mindnyájok arczain 
Öröm sugárzikj szivök áhitat 
S leikök magasztos kegytől olvadoz.
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Mi ünnep ez keresztény honfiak ? 
Hogy kebleteknek tiszta vágyai 
Szentek honába igy emelkedőnek? 
Nem földi hős ül immost diadalt,
Nem vérnyomon lép a jámbor szivű 
Sereg, mely béke olaj ágival 
Jelent meg hirdetőleg a világnak 
Mi nagyszerű az ember szeretet,
Midőn egély virágát öntözi 
És fel karolja lelkesen ügyét 
A szenvedőknek hozva írt s segélyt.

Díszlő könyör, s jó tettek diadalma 
Midőn a dús megosztja kincseit 
Az éhhalállal küzködő csoporttal •

Midőn az ínség könnyeit letörlik 
Ember barátok, Istenért leküzdve 
Hiváldozattal minden akadályt.

Kit áld a nép, s hívők hosszú sora 
Kit üdvözöl kegyelet érzetével? —
Imád az égbe fölhatott szerettem 
Szülő föld, Atyád jő Mátra gyöngye, 
Atyád Eger kies völgyéről, üdvezeld 
Fiúi szived láng ömlésivel.

Siet arához a menny vőlegénye, 
Kegyelmes Érsek a magasztalt 
Egyház fő, milyet Isten egyszer ad 
Örök kegyéből híveknek vezérül, 
Istápjaul a gyámtalan seregnek.
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A szent kereszt most újra tündököl, 
Pártás szüzek fölékesítve mennek 
Gyöngéd füzérrel, ifjak serege 
Szent győzelemnek lantján énekel:
„Légy üdvöz Isten kegyajándoka,
Légy áldva tőlünk ó hőn szeretett

f

Főpásztorunk! megyénk nagy Érseke! 
Veled föléled a hit, és remény 
És uj virulmányt hajt a szeretet.“

Amott a hegytetőn Mátránk szüze 
Szellem világból hoz fénykoszorút 
S örvendve zengi ekkép énekét:
Tehát dicső nap, újra tündökölsz,
Hon, és az egyház fényesdiadalt 
Még ünnepelhet? A könyörvirági 
Mi szépen fejlenek báj környeinkben!
A sápadt ínség gyámot lelt, letörlik 
Könyör szüzek a véres könnyeket,

Ápolda áll a szenvedőknek enyhül, 
És erre jő a kegy Főpásztora 
Megszentelendő a szent menhelyet . . 
Jer Isten áldott Érsek, hisz te voltál 
Ki felkaroltad a nő nevelést,
Mit mások álmodának, s tervezének 
Te megteremtéd a nagy eszmefényt,
És fölvirágzott ápoló kezed 
Alatt a nagy intézet . . . Általad 
Gyámolyt talált a hon-irodalom 
S hanyatló Minervánknak csarnokát 
Űj disz övedzi. A pálma koszorú 
Tied örökké hervadatlanul.
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Nem egy tized lejárt, hogy élsz egünknek 
Egélyes szivedben. A halhatatlan 
Nagy Rudnaynk jobb karja ó Te voltál,
Midőn körében megszentelt az ég.
Dicső árnyéka tetszést int Feléd,
Mert halhatatlan szellemét örökléd.
Szenteld fel e kórodát! Hadd találjon 
Édes vigaszt itt annyi szenvedő 
Főpásztorának áldását vevén.
Szenteld meg a könyörnek szüzeit,
Kik ápolandják szende érzülettel 
Az ínség s gyötrelemnek magzatit.

Majd a gyöngyfüzér angyalkezekből 
Teend fejedre örök koronát!
Fogadd e dalt, szivem hő érzetét 
Szülő földem nevében üdvözöllek 
Nagylelkű Főpásztor, s ótalmazónk!
Feléd simul fiúi hű keblem 
Könyiim le gördül trónod zsámolyához 
Merem jóslani nagy tetteidért:
Mig nemzet él, mig egy magyar leszen, 
És hű keresztény Mátra völgyein 
Neved dicsőn fel tündököl egünkön.




