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Ismét a rectori dékánt látják önök magok előtt,

a ki midőn az iskolai évet megnyitja, hivatva van

intő szózatával önökhöz fordulni, hogy a tanulásnak

szentelt időt serényen fölhasználják, és szorgalma-

toskodjanak, a míg nappal vagyon, mert az ifjuság

ragyogó, de rövid napjai elszállván, a mit. bennök

elmulasztunk, soha többé igazán ki nem pótolhatjuk.

E szózat mintha fölösleges volna, pedig évenkint

ismétlődik. A mely ifjú komoly szándékkal tanulni

j ő ide, annak nincs rá szüksége; a ki csak mulatni,

s az egyetemi éveket úgy a hogy kihúzni, annak

híjába szolgálunk arany tanácsokkal, füle bojtját sem

hajtja oda. Minek figyelmeztessük az egyetemi pol-

gárt a tanulásra ~ Hiszen ő már tudja, hogy magának

tanul, nem a tanárnak, mint a gymnasiumban. A

gymnasiumból, a hol vezették, az egyetembe lépett;

a hol maga vezére magának. Az érettségi vizsgálat

fölszabadította, s a fegyelem korszakát az önkormány-

zat váltotta föl. Nem kell immár a hivő megnyugvá-

sával fogadnia tanára szavát.jurare Ül verba magistri,

bírálva kísérheti, sőt, haladása érdekében, úgy is kell

kísérnie az előadásokat, maga szemeli ki el tárgyakat,

melyeket hallgatni akar, s magokat a tanárokat is,

a kiktől akarja. Mint a szabad nemzet, a szabad

tanuló is a maga ura, helyzete kecsegtetőbb.föladatai
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dícsőbbek, de felelőssége is nagyobb; s valamikép a

szabad nemzetek többet fáradnak, több veszélylyel

küzdenek, mint a melyeket az önkény, néha jóakaró

önkény szárnyai fedeznek : azonképen az egyetemi

polgár élete is több nehézséggel, több gonddal, több

áldozattal jár, mint a középiskola növendékéé - s

midőn a fiatal hajós a maga sajkáján, önmagában, a ~;Ík

tengerre száll, vaj nem esik-e neki jól egy kis bizta-

tás, némi tájékoztatás?

A dékáni szózat egy kis biztatás, némi tájékoz-

tatás akar lenni; azoknak, a kik őszintéri a tanulást

tűzték ki céljokúl, egy pár tanácscsal óhajt szolgálni,

hogyan tanulhatnak legjobban. Az egyetemi oktatás-

nak leülönben is fő rendeltetése nem az, hogy közvet-

lenül egy rakás ismerettel halmozza el az ifjút, hanem

hogy megtanítsa tanulni, azaz megtanítsa arra,

hogyan kell a szükséges ismereteket a maga erejéből

beszereznie; Igaz, hogy ezt a képességet a dékáni

beszéd egymaga senkinek meg nem adhatja, ezt

lassankint a tanárok előadásaiból fogják önök elsa-

játíthatni; a dékán ez ünnepélyes alkalommal, nem

annyira tanár-, mint inkább barátképen, csak az utat

jelölheti meg, melyen haladniok kell, hogy céljokat

minél biztosabban elérhessélt.

"Nem annyira tanár-, mint inkább barátképen. a

Hát van-é különbség, szabad-é különbségnek lenni a

kettő között i a tanár nem született barátja-e hallga-

tójának? Szükséges, hogy úgy legyen, és baj ha nincs

úgy. Nagy városban székelőegyetemnél fájdalom nem

úgy azokott lenni. A többféle szórakozások, többféle

kapcsolatok a tanárokat és hallgatóikat elvonják

egymástól, s ritkán fejlődik ki köztük oly bizalmas



viszony, mint kisebb városban, a hol folyvást köze-

lebb állanak egymáshoz és jobban egymásra szorul-

nak. Pedig az ifjúnak több erkölcsi gyarapodása lehet

a tanárral négy szem kö~t folytatott egyes kedélyes

szóváltásokból, mint néha egész évi collegiumból. Ez

üdvös érintkezés hiányának leggyakrabban az ifjak

tartózkodása az oka: ne tartózkodjanak tehát, keres-

sék föl bizalommal a tanárokat, a kikhez vonzódnak,

s örömmel fogják tapasztalni, hogy barátokat talál-

nak föl bennök.

De kössenek barátságot saját kor- és pályatár-

saikkal is. Ha való, hogy a rossz társaság leghamarabb

szédíti az embert henye és aljas időtöltések lejtőjére,

szintoly való, hogy e veszélyek ellen nincs biztosabb

szer, mint a jók barátsága. Sajnos, hogy anagy városi

élet az ifjak barátkozását is megnehezíti; de lehetet-

lenné nem teszi, és igen csodálatos volna, ha egyete-

mi polgárságunk ezrei közt igazi barátok nem akad-

nának. Igazi barátok: a kik nem leplezik hiúságból

a magok, kedveskedésből a barát jok hibáit, hanem a

javulás és javítás nemes céljából, okos szeretettel

fölfedik egymás előtt; a .ldl): szembe nem dicsérik, hát

mögött nem gyalázzák egymást; erősítik egymásban

a kötelességérzetet, gyöngítik az önző indulatokat;

eloszlátják képzelődéseiket, előmozdítják tanulmá-

nyaikat; s mielőtt a tanár vizsgálata alá bocsátkoz-

nának, előbb szigorúan magok vizsgálják meg egy

a mást.

A pályaválasztás fontos munkájában is mily

megbecsülhetetlen az igazi hű barát segítsége. Az ő

szeme könnyebben észreveszi) mint a mienk, mire van

inkább, mire kevésbbé tehetségünk, quid valeant hu-
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meri, quid ferre recusent. Az egyetemi polgárnak rend

szerint már van választott pályája, eleválasztása még

visszavonható, pályája még fölcserélhető. Ei a rosszál

választott pályáról minél előbb lelépünk, annál jobb,

mert keserves dolog az eltévesztett pálya, keserves

magunknak, keserves másoknak, hijábavaló áldozat,

mely hasztalanul fölemészti erőnket.

.A pályaválasztás kérdésével az ernber már zsenge

gyermekkorában foglalkozik. Minden kis fiú hatúro-

zettan meg tudja nekünk mondani, hogy mi 1esz.Vúg) ::Li'

többnyire fenhéjázók: "Én király leszek!" De vannak

szerények is: "Én kocsis leszek 1"Ilyenkor csak neve-

tünk; később elégszel' sírhatnánk, midőn a család

büszke reményéből csakugyan kocsis lett, vagy rOS7:-

szabb. Efféle gyermeki beszédnek ritka esetben van

jelentősége; hanem eLZ egyetemi polgárnak már komo-

lyan kell tudnia felelni a kérdésre, hogy mi lesz. Rá

nézve nincs keniolyabb és mcsszevágóbb kérdés, mint

jövendő pályája, s e kérdés csak annál keniolyabb és

mesazevágóbb, hogy bizonyos irányban már el is

van döntve.

A társadálom szervezetében megtaláljuk azon

rendszerek hasonmásait, melyek az élő egyéni szerve-

zetet alkotják: az áUattenyésztéssel, földmíveléssel s

az ezerkarú ipar különféle ágaival foglalkozók a tár-

sadalmi táplálkozás, a kereskedők és tőzsérek, kik az

árút és pénzt szállítják, forgatják, a társadalmi vér-

keringés tényezői, a fegyveres nép, a cselédség. a

na pszámosok mintegy az izmok, melyek a megrendelt

mozgásokat végrehajtják, míg fenn az agyvelőből kor-

mányozzák, igazgatják, vezetik az egészet. A kik az

egyetem polgárai közé állanak, már előre a társada-
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lom agyuvelejében jelölték ki jövendő helyöket, ar,

emberiség majdani vezérelemei között kívánnak sze-

repelni ; hogy pedig erre képesek legyenek, az értel-

miség lehető maximumát szükséges magokévá tenniök,

más szóval, tudományt kell szerezniök. Az egyetem

épen erre való.

A tudomány az igazságot keresi, de megleli a,

hatalmat is. A gyakorlati angol mondotta ki először

» jelszót : a tudomány hatalom; a világ haladása pedig

1. .em érthetőleg hirdeti, hogy az emberi működés

valamennyi terén mindinkább azok lesznek a helyzet

Ul'i11, a kik tudományban és műveltségben a többi-

eken túlemelkednek, és beteljesül az írás jóslata,

hogy elvész a nemzet, mely tudomány nélkül van.

Önök, fiatal barátim, kiszemelték magoknak a

szakot, melynek jelenleg tanulmányukat, utóbb mun-

kálkodásukat szantelni óhajtják. De ne feledjék, hogy

nem elég, ha tudósok lesznek, műveltekké is kell

lenniök. Az igazi tudományosság voltakép lehetetlen

is azon ismeretek nélkül; melyek az általános művelt-

ség föltételeihez hozzátartoznak. A renaissance korá-

nak polyhistorai, megifjodva, fölélednek. A tudomá-

nyok kilépnek régi határaikból, s új csoportosulások

új tudományokat szülnek. Valamennyi tudomány

kapcsolata oly szorosnak, oly sokszerünek bizonyúl,

hogy minden szakban föltámad az összehasonlító

tudomány, mai korunknak ez az eredeti alkotása,

mely a látszólag legtávolabb álló tárgyakat is egye-

sítve s egymás által fölvilágosítva, összes tudásunk

alapját szélesebb alapon rendezi. Rájöttünk, hogy a

ki csak magyanil tud, nem tudhat magyarúl. A ki

csak a nmgyar történetet ismeri, saját fajunk visze-

6

\
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nyait, szereplését, törekvéseit soha meg nem értheti.

A ki csak az emberi testet vizsgálja, ::; mellőzi az

állatot, a növényt, sőt. a természetnek úgy nevezett

szervetlen lényeit is, annak az emberi test örökös
rejtvénj' lesz. A különböző nyelvek, különböző nem-

zetek, különböző lények, különböző jogi és egyéb

szokások, különböző vallások egymást fejtik meg. A

tudományoknak ez a minden. oldalú összefúződése,

merem mondaní solidaritása már egymagában ele-

gendő ok arra, hogy önök ne zárkózzanak a magok

szaktudománya kerítésébe, hanem a szomszédos tel-

keken is körültekintsenek,

Ugyanerre ösztönzi önöket még az általános

műveltség megszerzésének 'szüksége. Már a gymna-

sium abban fáradoz, hogy általános műveltségünk

alapjait megvesse , de munkáját be nem fejezi) sőt

lényeges hézagokat hagy benne, melyek közül hadd

említsem föl példaképen az anatómia és physiologia

elemeit, melyeket nem csak a közép-, hanem a fel-

sőbb elemi és polgári iskolában is tüzetesen kellene

tanítani, szervezetünk ismerete bizonyára közelebbről

illetvén bennünket, mint Szemiramisz kertjei vagy

Patagónia. Eg,yébiránt, akárhogy van ez, a gymna-

sium munkáját az egyetem tartozik folytatni, és

folytatja is, ha önök, mint szellemi fejlődésök önálló

intézői, az általa nyujtott eszközöket kellően fölhasz-

nálják. Az egyetem egyetemes kiképzésre hivatott

intézet, universitas scientiarum, s önök is bármely

tudományban tájékozódhatnak, részint a tanárok

előadásait hallgatva, részint a könyveket forgatva,

melyekhez a szakértők utasítják.

Mindenek fölött saját szalmkat ápolják, de azért
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minden felé nyitvu tartsák szemöket. Fejtsék ki és

őrizzék meg fogékonyságnkat minden iránt, a mi csak

ar. embert mint embert érdekelheti. Gondoljanak a

költő szavára: Homo sum, nihil humani c1 me alienum

puto. Ne törekedjenek ama kétes dicsőségre, hogy

valamikor azt mondhassák önökről : ez pap és egyéb

semmi, ez jogász és egyéb semmi, ez orvos és egyéb

semmi, ez tanár és egyéb semmi. A kiről így beszél-

nek, az se pap, se jogász, se orvos, se tanár nem lehet

jóravaló. :Jfüvelt embernek, ha nem jogász is, tudnia

kell, mi ,-1r, a római jog; a jogásznak, orvosnak szé-

B'yenére válik, ha li patrológiát összetéveszti a patho-

logiával; a hittudós előtt ~ akár helyesli, akár rosz-

szalja - nem szabad ismeretlenül maradnia oly ne-

vezetes elméletnek, mint a darwinismus, A philoso-

phiát nagyon hátráltatta célirányos haladásában,

hogya bölcsészek a természettudományok vívmányait

számba nem vették, viszont - mikép tisztelt recto-

runk, maga is természettudós, a mult héten ez asztal-

nál kifejtette - a természettudományoknak sem ár-

tana, ha buváraik egy kis philosophiai iskolát végez-

nének. Látni való, hogy nem csak a müveltség, hanem

maga a tudomány érdeke is megkívánja a többolda-

lúságot.

Megkívánja jellemünk, szívünk érdeke is. A ki

végkép a maga szakmája szűk korlátai közé szorítko-

zik, megfosztja magát sok édes és üdvös örömtől, mely

más felé kínálkozik, azonkívül meg félszeggé lesz. A

félszegség nem egyéb, mint a többoldalúság ellenke-

zője, ar, egyoldalúság, melytől annyival gondosabban

őrizkedjünk, mert a férfi lrülönben is nagyon hajlandó

reá, Legelső, szinte mulhatatlan eredménye a pedan-

6*
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téria, kivált a tanároknál elég gyakori jelenség. Azért,

ha tanár óvja önöket tőle, bízvást szavát fogadhatják.

De a pedansság magában még ártatlan, csekély valami

azon eltompuláshoz, elfásuláshoz képest, mely az

egyoldalú, félszeg fejlődés további következése, mely-

nél fogva közönynyel, illetőleg lenézéssel viseltetünk

minden iránt, a mi circulusaink rendszerébe köz-

vétlenül bele nem illik. A pedánsság csak rideg,

esetlen, ügyetlen, mely komikus voltával földerít, ::l

ha fagyos kérge alatt egész titkon meleg érzés élete

lüktet, vonzalmát is gerj~szt; cL fásultság ellenben

mindenkor elborzaszt, mert az emberi rokonszen v ki-

halásat jelzi. Ez a szívbeli eldurvulás, elkeményedés,

elvénülés veszélye főleg az orvosnövendékeket fenye-

geti, s i:L vivisectio divata még tetemesen növeli. N e-

kik tehát kétszeres szükségük van ana, hogy elméjök

többoldalú kiképzéséről gondoskodjanak s lelköket

nemes indulatokkal táplálják.

De szükségök van erre önöknek mindnyájoknak,

S tudják-c, mi biztosítja, mi őrzi meg számunkra

legerősebben és legkellemesebb en <1 lélek fiatal fogé-
konyságát, egészséges sokoldalúságát, izép egyén-
súlyát 1 A művészet, különös en a költészet termékei-

nek élvezete.

Didiciese fideliter artes :

Emollit mores, nec sinit esse feros.

Így szól a költó ; de talán még bizonyítóbb ama

laikus ember nyilatkozata, ki azt vallotta magáról,

hogy minél tovább nézte 1:1 belvedéri Apollót, annál

jobbnak érezte magát. Csakugyan, fiatal barátim, nem

volna szabad elmulni egyetlen egy napnak se, hogy

valami jeles szoborban, festményben , rajzban, ze116-



ben, színi elö(:lCl~LsbLLl1, vagy lega.lább valami jó köl-

teményben ne ~·yönyörködnének. Erre nézve hála

Istennek a magyar. irodalom is szolgál példányokkal,

melyek a többszöri olvasást megbírják, sőt minél

többször olvassuk, annál szebbeknek mutatkoznak,

CSiLkArany János műveire s az Ember tragédiájára

figyelmeztetem önöket.

Világbiró Nagy Sándorról beszélik, hogy az Iliaszt

hadjárataiban is mindenütt magával hordozta s még

ágyában sem lehetett el nélküle. Mai nap, midőn a

nyomdák millió számára szórják szét a könyvekct,

nincs jóravaló ifju, a ki nélkülök ellehetne, sitt

nem csupán oly könyvekre gondolok, melyek neki

szakához tartoznak, hanern inkább olyanokra, melyek

nem tartoznak oda, és arra valók, hogy általános

müveltségét mozdítsák elő. Körül kell vétetnie magát

o sohasem alkalmatlankodó, csöndes, néma barátok

últal, ele a kik egyszeriben megszólalnak, mihelyt

kérdést iutézünk hozzájok. Szobájába kell őket fo-

gadnia, legalább a.javát, a szegényebb sorsúnak is; a

'Ylagyonosabbtól méltán elvárjuk, hogy dús kőnyvtúrt
állítson magának.

Ismeretes a híres vegyész mondata, hogy a kü-

lönböző nemzetek műveltségi fokát a szappan kelen-

dősége szerint lehet meghatározni: minél műveltebb

valamely nemzet, annál több szappant fogyaszt. Hoz-

zátehetjük, hogy könyvet js ott íogyasztanak legtöb-

bet, a hol szappant. S ha e tekintetben a mi nemze-

tünk helyét akarjuk megjelölni, sajnos, nem szabad

•.LZ első sorokban keresnünk. Még jócskán hátul

vagyunk.

'Tény, hogy korunkban ct hírlapirodalom az egész
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világon ü kőnyvirodalom rovására terjeszkedik : s pz

korán sem örvendetes jelenség, s legszomorúbb tán

épen mi nálunk, hol a felületesség különben is babéro-

kat arat s a köny v még mindig fényüzési cikk. A

külföldön a, kölcsönkönyvtárak ellen panaszkodnak,

lllint a melyek az irodalmi termékeknek magánosole

által megvásárlását fölöslegessé teszik; de ha meg-

gondoljuk, hogy e külföldi kölcsönkönyvtárak nem

ritkán tudományos munkákból is százával veszik a

példányokat, méltán a~on óhajtásra fakadunk, vajha

nálunk is ilyen panaszok hangzanának. A mi vidéki

városainkban még a szépirodalmi kölcsönkönyvtárak

sem igen gyakoriak, magáncsok házainál pedig,

előkelő úri házaknál is, nem egyszer tapasztalhatjuk,

hogy az egész könyvtár két darabból áll, az imádságos

könyvből és a naptárból. Hirlapot azonban minden

felé találunk. Eszem ágában sincs azt mondani, hogy

ez hiba; hibának mondom azt, hogyahirlapok mellett

megfeledkezünk a könyvekről, az alaposabb tanulmány

és állandóbb lelki gyönyör eszközeiröl.Pedig íróink

<Sskíadóink bőven is, olcsón is kínálják árújokat,

csakhogy a kívánat semmi arányban sincs a kínálattal.

Önökben kétségtelenül megvan az egészséges

kí vánat, mely jó könyvek beszerzésében és buvárlásá-

ban keresi kielégítését: elégítsék ki e kivúnatukat

minél teljesebben, s mutassák meg példáj okkal az

előbbi nemzedéknek is, hogyan kell múvelődésüuket

mindeu eszközzel és minden téren előmozdítanunk.

Minden téren: tehát a politika terén is ~ fogják

önök kérdeni, azaz nem is önök, mert önökn61 ~z a

kérdés nem kérdés, 'hanem azok, a kik nem szeretik,

ha az ifjuság politikáva] foglalkozik.
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Mit jelent: politikával foglalkozni ~ Jelenti: fog-

.., lalkozni országos ügyekkel, kivált a meanyiben

hazánkat érdeklik; ez tehát voltakép annyi, mint

foglalkozni a haza ügyei vel, még pedig, természetesen,

hazafias irányban. Ha áll a tétel; hogya művelődő

ifjunak mindenre ki kell terjesztenie figyelmét, a

haza ügyeitől sem vonhatja el, hazafinak is kell lennie.

De szükséges-e a magyal' ifjuságot honszeretetre

buzdítani I E--; annyi volna, mint vizet önteni a Dunába,

vagy, a régi mondás szerint, baglyot vinni Athénébe.

Hiszen a hazafiság mindenkor uralkodó érzelme, fő

erénye volt a n1i:Lgyarifjuságnak. Minthogy azonban

legnehezebb en legyőzhető hibáink rendesen erényeink-

ből származnak, a hazafiság is könnyen ragadja meg-

gondolatlan tettekre a hevesebb vérúeket, Hazafias

érzékünk nagyon kifínomodván, érzékenységünk ott

is veszedetmet lát, a hol nincs, a hol tán épen vív-

mányok kínálkoznak, és hirtelenében hazaárulásnak

bélyegzi azt, a mi nem több és nem kevesebb, mint

egyszerű vélemény-különbség.

Hazafiság. dolgában a magyar ifjunak nem buz-

dításra, hanem tartóztatásra, fékezésre van szüksége,

Hogyan ~ fogják kérdeni, ezt pedig már önök fogják

kérdeni: hazafíságunkat fékezni kell ~ arra kell töre-

kednünk, hogy kevésbbé legyünk hazafiak, hogy ke-

vésbbé szeressüle a hazát ~ A világért se! De mivel

bizonyítják be önök honszeretetöket : azzal-é, ha,

szerit nevét derűre-borúra hangoztatják, vagy pedig

azzal, ha minden erejökból minél hasznosabb polgá-

raivá képződnek ~ Önökre hagyom a választ, nem

lehet kétes.

Foglalkozzanak-e tehát politikával ~Oh igen!
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Csak ne 'más tárgyuk, ki vált ne szaktárgyaik rovására,

mert legyenek meggyőződve, hogy legjobban szolgál-
ják hazájokat az által, ha kitűzött pályájokra lelki-

ismeretesen előkészülnek. Igenis, foglalkozzanak poli-

tikával is, de úgy foglalkozzanak vele, mint a művelő-

désökre tartozó egyéb tárgyakkal, például történettel,

statisztikával, növénytannal, t. i. tanulva. Növény-

....tant, statisztikát, történetet, szóval mindent, előbb

tanulni kell, csak azután lehet csinálni. A politika

nem kivétel. Iparkodjanak tehát a politikát is először

tanulni, nem pedig csinálni.

Minden kornak megvannak a maga jelességei és

ct maga fogyatkozásai. Az öreg embernek vajmi si-
I

ralmás szerepe volna harci zörej közepett, a hol testi

ügyességre, szemességre, gyorsaságra, néha vakmerő-

ségre van szükség. A fiatal ember viszont az olyan

helyet nem állja meg, amely bő tapasztalást, érett,

higgadt ítéletet kíván. Jó katona, de gyönge tanácsadó.

A senatusole a vének gyülései, A hat vágásban

önökkel nem versenyezhetünk; a tanácskozásban

és határozásban engedjék át az elsőséget nekünk.

Majd megkapják önök is a szavazat jogát, csak ki kell
várniok.

De hát, addig is, ne nyil váníthassák önök rokon-

szeuvöket, nagyrabecsülésöket azok irányában, kik-

nek el haza körül érdemeik vannak? S azon ifjak, kik

egy Deáknak, egy Toldynak lelkes tűntetéseket ren-

deztek, túlléptek volna illetékes körükön ~ Oh nem,

uraim! Semmi sem illik jobban az ifjusághoz, mint az

érdemek megtisztelése, a mi az ifj LÍ.ságrészéről egy-

úttal biztató ígéretúl hangzik, hogy maga is olyan

érdemekre fog törekedni.
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Csak álokoskodásokba ne tévedjenek. Ne hi-

gyék, hogy, hajoguk van elismerésöket kifejezni, szint-

úgy föl kell jogosítva lenniök rosszalásuk kifejezé-

sére, s ha meg van önöknek engedve a rokonszenves

tüntetés, el nem lehetnek tiltva az ellenszenves

tüntetéstől sem. Ez hibás következtetés volna. Mert,

mi a rokonszenves tüntetés ~ Nyilvános, tömeges ud-

variasság ténye. Mi a másik ~ Nyilvános, tömeges go-

rombaság. Az udvariasság mindig meg van en-

gedve, a gorombaság - legalább múvelt emberek

között. - mindig tilos.

Még egy lényeges különbség. A tüntető elisme-

rés hódolat, benne a Itisebb meghajol a nagyobb előtt, a

mi rendes és természetszerű valami; a tüntető rOSS7.a-

lás, nem mondom, föllázadás, hanem szerénytelen elí-

télés, ugyanazon kisebb részéről ugyanazon nagyobb

irányában. Merőben illetéktelen ítélet, mert nem a

felek fölött álló biróság, hanem az egyik fél sujtja

vele a másik felet, még pedig az a fél, a melynek a

fönforgó ügyről teljes ismerete nincs, azt a felet, a

melynek oldalán az érdem van. Bárminemű büntetés

ugyanis az érdemet keresi, az ellenszenves tüntetések

különösen oly férfiakra irányulnak, kik előbb népsze-

rűek voltak.de népszerűségőket elvesztették, erednek

pedig többnyire a volt tisztelők seregéből, a kik, mint

csalódott barátok, kétszeresen gyülölnek, s csalódá-

sukért is azt teszik felelőssé, a kit egykor bál-

ványoztak.

Lehetetlenséget kívánnék, ha azt kívánnám önök-

től, hogy ne legyenek ellenszenveik. Helyesen vagy

helytelenül, mindenki, tehát az ifjú is, bizonyos né-

zetek és törekvések képviselőit szereti, másokéit nem

7
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szeréti. Csak arra kérem önöket, hogy akiket nem

szerebnek, még azért ne gyülöljék ; ha pedig ellen-

szenvök oly forrongóvá lenne, hogy nem .bimák

magokba fojtani, fordítsák meg irányát. s fejezzék ki

a rokonszenv alakjában. Valahányszor haragezunk

valakire, mert cselekvéset meggyőződéseinhkel össze

nem egyeztethetjük, ugyanakkor egyszersmind von-

zódunk másokhoz, kik ő ellene küzdenek : ilyenkor

ne bántsák azt az egyet, hanem tiszteljék meg ezen

másokat ; ne ragadják el a koszorút attól, haneill

nyújtsanak ezeknek.

A gyülölet meddő, a szerétet gyümölesöző : az

rombol, ez épít; az csak az akadályokat szaporítja, ez

. utat egyenget. A maguk útját is, egészséges fejlődésök

és folytonos haladásuk útját, a szeretet, kiváltképen LL

kegyelet érzései ápolásával fogják önök legsimábbra

egyengetni, ezen érzésekkel fogják erősíteni szerény-

ségöket is, mely szintén a haladás föltétele. Ápolják

tehát szívökben a kegyeletet : az ifjúság legszebb

dísze az, s a kiben él és uralkodik, majdan élvezni

fogja másoktól is.

Mink is voltunk fiatalok, Önök is lesznek öre-

gek; mi, közvetlen tapasztalásból, két kort ismerünk,

önök egyet; a hosszabb idő bennünket képesített arra,

hogy önöket az élet tömkelegéb en kalaúzoljuk.

Vegyék tanácsainkat oly őszintén, a mily őszintéri

mi adjuk, és ez ünnepélyes pillanatban, midőn az

l87%o-dik iskolai évet megnyitom, fogadják föl ma-

gok előtt, hogy ifjuságuk napjait úgy fogják tölteni,

hogy öregségöle napjaiban megelégedéssel emlékez-

hessenek reájok.


